
 
ประกาศ เทศบาลต าบลดงขุย 

เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************* 

                 ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการด าเนนิงานให ้

ประชาชนทราบรวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

                 ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) 

ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตาม 

และประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบ ในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วันนับแต่วันทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผล 

ดังกลา่วและตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกว่าสามสบิวัน โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี 

                ดังนัน้เพือ่การปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

เทศบาลต าบลดงขยุ จงึขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและก ากับการบรหิารจัดการเทศบาลต าบล 

ดงขยุ ดังนี้  
ก. วสิยัทศัน ์ของเทศบาลต าบลดงขยุ  

    "คนสขุภาพด ีทกุภาคมีสีว่นรว่ม ศนูยร์วมแหง่ภมูปัิญญา" 

ข. พนัธกจิ ของเทศบาลต าบลดงขยุ  

    1. สรา้งถนนคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

    2. สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทอ้งถิน่  

    3. การจัดการสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ  

    4. การพัฒนาคนและชมุชนใหม้สีขุภาพดแีละปลอดภัยเขม้แข็งและสามารถพึง่ตนเองได ้ 

    5. การบรหิารจัดการทีด่ ีโดยประชาชนมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการบรหิารและการปกครอง  

 

ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลต าบลดงขยุไดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว ้5 ยทุธศาสตร ์ดังนี้ 
    การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

        1. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

    การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 

        1. แผนงานการศกึษา 

        2. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

        3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

        1. แผนงานสาธารณสขุ 

    การพัฒนาดา้นสังคม 

        1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

        3. แผนงานสาธารณสขุ 

        4. แผนงานสังคมสงเคราะห ์

        5. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

        6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        7. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

    การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการ 
        1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

        2. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

        3. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลดงขยุ ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการทีบั่ญญัตไิวใ้นระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการที ่
แทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

    เทศบาลต าบลดงขยุ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2559 โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตาม 

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 6 3,245,000.00 5 3,015,000.00 0 0 0 0 

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

31 4,218,000.00 27 3,900,000.00 26 3,764,000.00 26 3,764,000.00 

การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 5 330,000.00 5 330,000.00 5 330,000.00 5 330,000.00 

การพัฒนาดา้นสังคม 42 7,923,500.00 43 17,051,500.00 40 6,400,000.00 40 6,448,500.00 

การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการ 64 7,148,800.00 62 7,179,000.00 64 6,255,000.00 63 6,225,000.00 

รวม 148 22,865,300.00 142 31,475,500.00 135 16,749,000.00 134 16,767,500.00 

 
    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลดงขุย ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วันที ่29 กันยายน 2560 โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 100 โครงการ งบประมาณ 19,721,500 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้  

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 3 3,065,000.00 

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 26 4,261,000.00 

การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 80,000.00 

การพัฒนาดา้นสังคม 27 6,297,700.00 

การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการ 41 6,017,800.00 

รวม 100 19,721,500.00 

 
 



  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. 
ความยาวไมน่อ้ยกว่า 110.00 เมตร ซอย
เทศบาล 11 ตามแบบเทศบาลต าบลดงขยุ

ก าหนด 

เงนิสะสม 370,000.00 เพือ่ปรับปรงุทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 11 ใหใ้ชง้าน

ไดด้ขีึน้ 

ปรับปรงุทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 11 

ใหใ้ชง้านไดด้ขีึน้ 

2. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พัก 
คสล. ความยาวรวมไมน่อ้ยกวา่ 55.00 

เมตร ซอยขา้งวัดสวา่งเนตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงขยุก าหนด 

เงนิสะสม 2,660,000.00 เพือ่ระบายน ้าออกจากวัดสวา่งเนตรไดเ้ร็วขึน้ กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. ความยาวไมน่อ้ย
กวา่ 55.00 เมตร ซอยขา้งวัดสว่างเนตร 

3. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุปลายทอ่ระบายน ้าทิง้ 
บรเิวณซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิเทศบาลต าบล

ดงขยุ ตามแบบเทศบาลต าบลดงขุย
ก าหนด 

เงนิสะสม 35,000.00 เพือ่ระบายน ้าออกจากเขตชมุชนไดเ้ร็วขึน้ ปรับปรงุปลายทอ่น ้าทิง้ บรเิวณซุม้เฉลมิพระ
เกยีรต ิ

4. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง  30,000.00 เพือ่สรา้งเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ใหเ้ด็กโดยการศกึษา
นอกหอ้งเรยีน 

จัดกจิกรรมทัศนศกึษาดงูาน 1 ครัง้ตอ่ภาค

การศกึษา 

5. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ  20,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บการพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สตปัิญญา 

จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาต ิ1 ครัง้/ปีงบประมาณ 

6. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิาร
สถานศกึษา(คา่อาหารกลางวัน) 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

392,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กของ ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กไดร้ับอาหารกลางวัน
อยา่งครบถว้นถกูอนามัย 

เด็กไดร้ับอาหารกลางวันครบถว้น 2 ภาค/ปีก่ี

ศกึษา 

7. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการ Open house  15,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กมคีวามภาคภมูใิจใน
ความส าเร็จการศกึษาและสง้เสรมิสัมพันธภ์าพอันด ีระหวา่ง
ผูป้กครอง คร ูและนักเรยีน 

จัดกจิกรรมและแสดงผลงานของเด็กใหก้ับ
ผูป้กครองและผูส้นใจเขา้รว่มกจิกรรม 1 ครัง้ 

8. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและ
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและพัฒนาจติใจแกเ่จา้หนา้ที่
และประชาชน 

อบรมหลักคณุธรรมจรยิธรรมการสรา้งคา่นยิมใน
ปฏบัิตงิานและพัฒนาคณุภาพชวีติ ทีู่ กูตอ้งแก่
เจา้หนา้ทีแ่ละประชาชน จ านวน 100 คน 

9. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่  15,000.00 เพือ่จัดงานประเพณีวันขึน้ปีใหม ่ 1 ครัง้ 



10. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันสงกรานต ์  100,000.00 เพือ่สบืสานประเพณีสงกรานตเ์ทศบาลต าบลดงขยุ 1 ครัง้ 

11. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันเทศบาล  20,000.00 เพือ่จัดงานเนือ่งในวันคลา้ยวันสภาปนาเทศบาล จัดงานเนือ่งในวันคลา้ยวันสถาปนาเทศบาล 1 

ครัง้ 

12. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณีวันเขา้พรรษา  200,000.00 เพือ่สบืสานประเพณีวันเขา้พรรษาเทศบาลต าบลดงขยุ 1 ครัง้ 

13. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาต ิ  10,000.00 เพือ่จัดงานแสดงความส านกึในความจงรักภักดตีอ่สถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

1 ครัง้ 

14. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  1,000.00 เพือ่จัดงานแสดงความส านกึในความจงรักภักดตีอ่สถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

1 ครัง้ 

15. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  5,000.00 เพือ่สบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดงีานใหค้งอยู่ 1 ครัง้ 

16. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันพอ่แหง่ชาต ิ  200,000.00 เพือ่จัดงานวันพอ่แหง่ชาตแิละสรา้งเสรมิความจงรักภักด ี 1 ครัง้ 

17. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันไหวค้รู  2,000.00 เพือ่สบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดงีานใหค้งอยู่ 1 ครัง้ 

18. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการแขง่ขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ ์  30,000.00 ประชาชนไดร้ว่มแขง่ขันกฬีาของเทศบาลและ อปท.ในเขต
อ าเภอชนแดน 

1 ครัง้ 

19. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กและเยาวชน  20,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนไดแ้ขง่ขันกฬีา 1 ครัง้ 



20. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนส าหรับอาหารเสรมิ(นม) 
โรงเรยีนสังคัด สพฐ. และศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กฯ เทศบาลต าบลดงขยุ 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

857,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนไดร้ับอาหารเสรมิ(นม) เดก้ทกุคนไดร้ับอาหารเสรมิ(นม) 

21. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

1,500,000.00 เพือ่ใหเ้ดก้นกีเรยีน าดร้ับอาหารกลางวัน เด็กรอ้ยละ 80 ไดร้ับอาหารกลางวัน 

22. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

อดุหนุนโครงการมะขามหวานประกายทอง
สักการะบชูาหลวงพอ่ทบ 

 40,000.00 เพือ่สนับสนุนการจัดงานประเพณีและท านุบ ารงุพทุธศาสนา
ของชาวอ าเภอชนแดน 

1 ครัง้ 

23. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

อดุหนุนโครงการสง่เสรมิความสัมพันธ์
กจิกรรมวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 

 140,000.00 เพือ่สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 1 ครัง้ 

24. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

อดุหนุนโครงการรัฐพธิแีละงานพธิวัีน
ส าคัญของชาต ิ

 5,000.00 เพือ่สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิแีละงานพธิวัีนส าคัญของชาติ
แกอ่ าเภอชนแดน 

1 ครัง้ 

25. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการสง่เสรมิประชาสัมพันธข์องดเีมอืง
ชนแดน 

 10,000.00 เพือ่สง่เสรมิประชาสัมพันธข์องดเีมอืงชนแดน 1 ครัง้ 

26. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการตอ่เตมิหอ้งภายในอาคารเฉลมิ
พระเกยีรต ิ84 พรรษา 

 300,000.00 เพือ่ปรับปรงุชัน้ลา่งของอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 

ใหเ้ป็นหอ้งเรยีน 

หอ้งเรยีน 1 หอ้ง 

27. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการทาสอีาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 

พรรษา 

 80,000.00 เพือ่ใหศ้นูยเ์กดิความสวยงาม สง่างาม ทาสอีาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 

28. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการเขา้รว่มแข็งขันกฬีามวลชนสาน
สัมพันธท์อ้งถิน่ชมุชนจังหวัดเพชรบรูณ์ 

 15,000.00 1.เพือ่เป็นการเชือ่มความสัมพันธท์ีด่ ีของขา้ราชการ 

พนักงานผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสว่นทอ้งถิน่และ
ประชาชนทั่วไป 2.เพือ่สง่เสรมิ การออกก าลังกาย เลน่กฬีา

เพือ่สขุภาพทีแ่ข็งแรงและไมไ่ปยุง่เกีย่วกับยาเสพตดิ  

ขา้ราชการ พนักงาน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิ
สว่นทอ้งถิน่ และประชาชนทั่วไปมสีขุภาพ

แข็งแรงมคีวามสามัคคมีนี ้าใจเป็นนักกฬีา รูแ้พ ้รู ้
ชนะ รูอ้ภัย 

29. การพัฒนาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการปรับปรงุกัน้หอ้งภายในอาคาร
เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา โดยตดิตัง้ผนัง
เบา ขนาด 5.60 เมตร สงู 2.85 เมตร ตาม

แบบเทศบาลต าบลดงขยุก าหนด 

 54,000.00 เพือ่กัน้หอ้งอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา โรงเรยีน

อนุบาลเทศบาลต าบลดงขยุ 

กัน้หอ้งเพือ่แบง่เป็นท างานธุรการของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงขยุ 



30. การพัฒนาดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการหนา้บา้นน่ามอง  30,000.00 ชมุชนในเขตเทศบาลน่าอยู ่จากการพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

1 ครัง้ 

31. การพัฒนาดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการสรา้งจติส านกึและตระหนักดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

 30,000.00 ประชาชนมคีวามส านกึและตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

1 ครัง้ 

32. การพัฒนาดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การรักษา
สิง่แวดลอ้ม 

 20,000.00 ประชาชนมกีารน าหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการรักษา
สิง่แวดลอ้ม 

1 ครัง้ 

33. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคก์ าจัดยงุลาย  30,000.00 ประชาชนมสีาวนรว่มในการรณรงคก์ าจัดยงุลายภายในบา้น
และชมุชน 

12 ครัง้ 

34. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการป้องกันโรคพษิสนัุขบา้  20,000.00 ประชาชนมสีว่นรว่มในการดแูลสนัุข แมวของตนเองในการ
ไดรั้บวัคซนีโรคพษิสนัุขบา้ 

1 ครัง้ 

35. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคป้์องกันโรคเอดส ์  10,000.00 ประชาชนและเยาวชนมคีวามรูเ้รือ่งการป้องกันโรคเอดส ์ 1 ครัง้ 

36. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการอาหารปลอดภัย  20,000.00 มกีารสุม่ตรวจอาหาร,ผักทกุ 4 เดอืนและแจง้ผลทกุครัง้ 3 ครัง้ 

37. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ  40,000.00 ประชาชนมกีจิกรรมสง่เสรมิดา้นการออกก าลังกาย 12 ครัง้ 

38. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคป้์องกันโรคระบาดตา่งๆ  10,000.00 ประชาชนมสีว่นรว่มและรับรูใ้นการป้องกันโรคระบาดตา่งๆ 
เชน่ ไขห้วัด ไขห้วัดใหญ ่ไขห้วัดนก ฯลฯ 

1 ครัง้ 

39. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ  20,000.00 ยาเสตตดิในเขตเทศบาลลดลง 1 ครัง้ 

40. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้งูอายุและคน
พกิาร 

 80,000.00 เพือ่ใหผู้ส้งูอายแุละคนพกิารมคีณุภาพชวีติดขีึน้ อบรมใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูอาย ุคนพกิาร เดอืนละ 1 

ครัง้ จ านวน 70 คน 

41. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพเด็ก 
สตร ีและเยาวชน 

 80,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ห็นความส าคัญของสมาชกิในครอบครัว อบรมความรูแ้กป่ระชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 
50 ครอบครัว 

42. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการจัดซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคแก่
ผูป้ระสบภัยและผูย้ากไร ้

 20,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีป่ระสบ
ภัยหรอืยากไร ้

ประชาชนทีไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นหรอืผุย้ากไรใ้น
เขตเทศบาล 

43. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยชว่ยเหลอืคน
ไรท้ีพ่ ึง่และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก 

 50,000.00 เพือ่สรา้งเครอืขา่ยประสานงานชว่ยเหลอืประชาชนไรท้ีพ่ ึง่
และอยูใ่นสภาวะยากล าบาก 

อบรมสรา้งเครอืขา่ยการชว่ยเหลอืคนไรท้ีพ่ ึง่และ
ผูอ้ยูใ่นภาวะยากล าบาก จ านวน 50 คน 

44. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการชมุชนสขีาว  50,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของโทษ
ภัยของยาเสพตดิ 

อบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในเขตเทสบาลฯ 
จ านวน 40 คน 

45. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการชมุชนพอเพยีง  260,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นการด าเนนิชวีติแกป่ระชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

อบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในการด าเนนิชวีติ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 
50 คน 

46. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการอบรมสง่เสรมิอาชพีใหก้ับ
ประชาชน 

 80,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหค้วามรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพีของ
ประชาชน 

อบรมสรา้งเสรมิความรูใ้นการประกอบอาชพีแก่
ประชาชน จ านวน 50 คน 

47. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิ  20,000.00 เพือ่จัดการแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลดงขยุ จัดกจิกรรมแขง่ขันกฬีาเพือ่ตา้นยาเสพตดิ 



48. การพัฒนาดา้นสังคม อดุหนุนโครงการเหลา่กาชาดและชาว
ทอ้งถิน่รวมใจชว่ยผูป้ระสบสาธารณภัย
และผูเ้ดอืดรอ้นจังหวัดเพชรบรูณ์ 

 15,000.00 ผูป้ระสบสาธารณภัยและผูเ้ดอืดรอ้นไดรั้บความชว่ยเหลอื 1 ครัง้ 

49. การพัฒนาดา้นสังคม อดุหนุนสนับสนุนกิง่กาชาดอ าเภอชนแดน  5,000.00 เพือ่อดุหนุนกาชาดอ าเภอน าไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณ
ภัยและผูเ้ดอืดรอ้น 

1 ครัง้ 

50. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานของ อสม.
เทศบาลต าบลดงขยุ 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

67,500.00 อสม. รว่มกจิกรรมงานสาธารณสขุมลูฐาน 11 ครัง้ 

51. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนโครงการเพือ่นชว่ยเพือ่น
ผูด้อ้ยโอกาส 

 15,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอืผูส้งูอายคุนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาสทีอ่ยูใ่นสภาวะ
ยากล าบาก 

1 ครัง้ 

52. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนโครงการรวมพลังวันสตรสีากล  10,000.00 เพือ่สนับสนุนสง่เสรมิพัฒนาศักยภาพของสตร ี 1 ครัง้ 

53. การพัฒนาดา้นสังคม อดุหนุนโครงการบรูณาการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิดว้ยพลังแผ่นดนิ
ทอ้งถิน่และชมุชน จังหวัดเพชรบรูณ์ 
(ศอ.ปส.จ.พช.) 

 80,000.00 เพือ่การบรูณาการประสานรว่มมอืของหน่วยงานตา่งๆในการ

ด าเนนิงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใหล้ดลง 

สนับสนุนประสานความรว่มมอืการจัดท าแผนการ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

54. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยัง
ชพีผูส้งูอาย ุ

เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

4,225,200.00 เพือ่ใหผู้ส้งูอาย ุไดม้คีณูภาพชวีติทีด่ ี สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูส้งูอายุในเขตฯ 

55. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยัง
ชพีคนพกิาร 

เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

864,000.00 เพือ่ใหค้นพกิารไดม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูพ้กิารในเขตฯ 

56. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยัง
ชพีผูป่้วยโรคเอดส ์

เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

6,000.00 เพือ่ใหผู้ป่้วยเอดสไ์ดค้ณุภาพชวีติทีด่ ี สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขตฯ 

57. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการฝึกอบรมและซกัซอ้มแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

 30,000.00 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรูใ้นการป้องกันภัยฯ 1 ครัง้ 

58. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสรา้งภมูคิุม้กันทางสังคมใหเ้ด็ก
และเยาวชน ?โตไปไมโ่กง? 

 10,000.00 1.เพือ่เสรมิสรา้งภมูคิุม้กันการป้องกันการทจุรติแกนั่กเรยีน 2.

เพือ่สรา้งจติส านกึคณุธรรมและความตระหนักของนักเรยีนให ้
ไมเ่ห็นแกต่ัว ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ ืน่ แยกแยะความถกูตอ้ง 3.

เพือ่ใหนั้กเรยีนมคีวามซือ่สัตยส์จุรติ มจีติสาธารณะ มคีวาม
รับผดิชอบ มวีนัิย  

นักเรยีนมคีวามตระหนักรูจั้กรักความถกูตอ้งและ
ความเป็นธรรมเพือ่เป็นภมูคิุม้กันตอ่ปัญหาการ
ทจุรติคอรรั์ปชัน่ ไมท่จุรติ ไมโ่กง ไมย่อมรับและ
รังเกยีจพฤตกิรรมทจุรติและการโกงทกุรปูแบบ 

59. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ เงนิอดุหนุนแบบ
มวัีตถปุระสงค ์

180,000.00 เพือ่ใหช้มุชนไดข้ับเคลือ่นโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุในรปูแบบกจิกรรมตา่งๆทีเ่หมาะสมกับปัญหาและ
บรบิทของพืน้ที ่

ทัง้ 9 ชมุชนด าเนนิโครงการตามพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุชมุชนละ 3 โครงการภายใต ้
งบประมาณ 20,000 บาท 

60. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา
เทศบาลต าบลดงขยุ 

 300,000.00 เพือ่ด าเนนิการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาล
ต าบลดงขยุ 

1 ครัง้ 

61. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการสนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ

 10,000.00 เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานสนองพระราชด าร ิ 1 โครงการ 

62. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการเสรมิสรา้งคา่นยิมความซือ่สัตย์
สจุรติ เทศบาลต าบลดงขยุ 

 20,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งใหบ้คุลากรมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และมคีา่นยิมทีพ่งึ
ประสงค ์

1 ครัง้ 



63. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล 
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาล 

 30,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผูบ้รหิาร และสมาชกิ
สภาเทศบาล 

1 ครัง้ 

64. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการเพิม่เตมิและปรับปรงุแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่สีปี่ 

 10,000.00 เพือ่เพิม่เตมิและปรับปรงุโครงการใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของประชาชน 

เพิม่เตมิและปรับปรงุโครงการแผนพัฒนา 

65. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการจัดท าแผน
ชมุชน 

 40,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนเห็นความส าคัญของการคน้หาแกไ้ขปัญหา
และพัฒนาชมุชนดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาชมุชน 

อบรมทบทวนความรูก้ารจัดท าแผนพัฒนาชมุชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ จ านวน 100 คน
(9ชมุชน)มแีผนชมุชน 

66. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

อดุหนุนคา่ใชจ้่ายในการอ านวยการสถานที่
กลางส าหรับเป็นศนูยร์วมขา่วสารจัดซือ้จัด
จา้งของหน่วยบรกิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

 20,000.00 เพือ่อดุหนุนการจัดสถานทีก่ลางส าหรับเป็นศนูยร์วมขา่วสาร
จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ 

1 ครัง้ 

67. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ
ของส านักปลัดเทศบาล 

 108,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตริาชการของส านักปลัด เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพขึน้ 

ผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะจ านวน 2 คน 

68. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ
และประชาสัมพันธข์องส านักปลัดเทศบาล 

 132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตริาชการของส านักปลัด เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพขึน้ 

ผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะและประชาสัมพันธ์
ขา่วสาร จ านวน 1 คน 

69. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมา ผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการ  84,000.00 มบีคุลากรผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการ ดแูลและตรวจสอบหนังสอื
เอกสารกอ่นน าเสนอปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตร ี

ผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการ จ านวน 1 คน 

70. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติและ
พมิพเ์อกสาร 

 132,000.00 มบีคุลากรปฏบัิตงิานดา้นเอกสาร และเพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ผูป้ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร จ านวน 1 คน 

71. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติและ
พมิพเ์อกสาร 

 132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานของกองการคลังเกดิความเรยีบรอ้ย 
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร
จ านวน 1 คน 

72. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบันทกึ
ขอ้มลู 

 108,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานของกองการคลังเกดิความเรยีบรอ้ย 
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานบันทกึขอ้มลู จ านวน 1 คน 

73. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการปรับปรงุระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ 

 450,000.00 -เพือ่เพิม่รายไดใ้นการจัดเก็บ -เพือ่รวบรวมขอ้มลูในดา้นการ
คลังทอ้งถิน่ -เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารงานของเทศบาล  

ครอบคลมุพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต าบลดงขยุ ขนาด 
พืน้ทีป่ระมาณ 2.058 ตร.ม.  

74. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการบรกิารเต็มทีจั่ดเก็บภาษีถงึบา้นฯ  20,000.00 -เพือ่ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่-เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

จัดเก็บภาษีและเรง่รัดการจัดเก็บภาษี  

ออกบรกิารทกุชมุชนภายในเขต 9 ชมุชน  

75. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ
งานป้องกันฯ 

 108,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานป้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ จ านวน 1 คน 

76. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ
และดแูลจุดตดิตัง้ถังเคมถีังดับเพลงิงาน
ป้องกันฯ 

 132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานป้งกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะและดแูลจุดตดิตัง้ถังเคมี
ถังดับเพลงิในเขตเทศบาล จ านวน 1 คน 

77. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 252,000.00 เพือ่ป้องกัน และระงับเหตภุัยพบัิตติา่งๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลดงขยุ 

ผูป้ฏบัิตงิานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 3 คน 

78. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติพมิพ์
เอกสาร 

 84,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานของกองการศกึษา เกดิความเรยีบรอ้ย 
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร 
จ านวน 1 คน 

79. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานครสูอนเด็ก
เล็ก 

 132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานดา้นการจัดการศกึษา มคีวามเรยีบรอ้ย 
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานครสูอนเด็กเล็ก จ านวน 1 

คน 



80. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบรบิาลและ
พัฒนาเด็ก 

 168,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานดา้นการจัดการศกึษา มคีวามเรยีบรอ้ย 
รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานบรบิาลและพัฒนาเด็ก 
จ านวน 2 คน 

81. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความ
สะอาดศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

 168,000.00 เพือ่ใหศ้นูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ มคีวามสะอาดสขุอนามัยทีด่ ี
และเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

เจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานท าความสะอาดศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 2 คน 

82. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจัดชือ้เครือ่งปรับอากาศ  64,800.00 เพือ่จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศตดิตัง้ ณ อาคารเรยีนเฉลมิพระ
เกยีรต ิ80 พรรษา 

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนดิแขวน 
ขนาด 24,000 บทียี ูจ านวน 2 เครือ่ง 

83. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมา ผูป้ฏบัิตผิลติและพมิพ์
เอกสาร 

 108,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานของกองสาธารณสขุดา้นการผลติและ
พมิพเ์อกสารถกูตอ้งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

ผูป้ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสารจ านวน 1 คน 

84. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ  132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานดา้นยานพาหนะ (รถกูช้พี กูภ้ัย) 
ปลอดภัย รวดเร็ว ใหบ้รกิารประชาชนทั่วถงึ 

ผูป้ฏบัิตงิานดา้นยานพหนะ จ านวน 1 คน 

85. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานสารสนเทศ  108,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานดา้นสารสนเทศ ถกูตอ้งรวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพ 

ผูป้ฏบัิตงิานสารสนเทศ จ านวน 1 คน 

86. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานประสาน
ชมุชน 

 84,000.00 เพือ่ใหง้านดา้นประสานชมุชนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
ถกูตอ้ง รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

ผูป้ฏบัิตงิานดา้นประสานชมุชน จ านวน 1 คน 

87. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบัิตงิานเก็บ
ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู (รถขยะ 81-

8120) 

 336,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเก็บขนขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูเป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย สะอาด รวดเร็ว 

ผูป้ฏบัิตงิานเก็บขนขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

จ านวน 4 คน 

88. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานเก็บขนขยะ
มลูฝอยและสิง่ปฏกิลู (รถขยะ 81-4972) 

 252,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเก็บขนขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูเป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย สะอาด รวดเร็ว 

ผูป้ฏบัิตงิานเก็บขนขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

จ านวน 3 คน 

89. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความ
สะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ (ชมุชนที ่
1,2,3,4) 

 336,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ 
สะอาด เรยีบรอ้ย และรวดเร็ว 

ผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและพืน้ที่
สาธารณะ จ านวน 4 คน 

90. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความ
สะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ (ชมุชนที ่
5,6,7,8,9) 

 336,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ 
สะอาด เรยีบรอ้ย และรวดเร็ว 

ผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและพืน้ที่
สาธารณะ จ านวน 4 คน 

91. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพ์
เอกสารและประสานงานชมุชน 

 108,000.00 ท าหนา้ทีเ่ป็นผูช้ว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นการผลติ พมิพเ์อกสาร 
ตดิตอ่ประสานงานชมุชน 

ปฏบัิตหินา้ทีพ่มิพเ์อกสารและประสานงานการ
พัฒนาชมุชน จ านวน 1 คน 

92. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพ์
เอกสารและปฏบัิตงิาน ประจ าศนูยบ์รกิาร
คนพกิารทั่วไป 

 108,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสาร
และปฏบัิตงิานประจ าศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไป 

ปฏบัิตงิานผลติพมิพเ์อกสารประจ าศนูยบ์รกิารคน
พกิารทั่วไป จ านวน 1 คน 

93. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ 
งานซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงาน
บันทกึภาพ 

 132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิความรวดเร็ว เรยีบรอ้ยและมี
ประสทิธภิาพในกองชา่ง 

บคุคลทีป่ฏบัิตงิานยานพาหนะ งานซอ่มแซม
ไฟฟ้าสาธารณะและงานบันทกึภาพ จ านวน 1 

คน 

94. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพ์
เอกสารและตดิตอ่ประสานงาน 

 132,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิความรวดเร็ว เรยีบรอ้ยและมี
ประสทิธภิาพในกองชา่ง 

บคุคลทีป่ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและตดิตอ่
ประสานงาน จ านวน 1 คน 

95. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานดแูลตน้ไม ้
สนามหญา้ และพืน้ทีส่าธารณะ 

 336,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิความรวดเร็ว เรยีบรอ้ยและมี
ประสทิธภิาพในกองชา่ง 

บคุคลทีป่ฏบัิตงิานดแูลตน้ไม ้สนามหญา้ และ
พืน้ทีส่าธารณะ จ านวน 4 คน 



96. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานดแูล ซอ่ม
บ ารงุตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 

 336,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิความรวดเร็ว เรยีบรอ้ยและมี
ประสทิธภิาพในกองชา่ง 

บคุคลทีป่ฏบัิตงิานดแูลซอ่มบ ารงุตดิตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ จ านวน 4 คน 

97. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานซอ่มบ ารงุ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ประสานงาน 

 216,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิความรวดเร็ว เรยีบรอ้ยและมี
ประสทิธภิาพในกองชา่ง 

บคุคลทีป่ฏบัิตงิานซอ่มบ ารงุสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และประสานงาน จ านวน 2 คน 

98. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบันทกึ
ขอ้มลู 

 84,000.00 เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิความรวดเร็ว เรยีบรอ้ยและมี
ประสทิธภิาพในกองชา่ง 

บคุคลทีป่ฏบัิตงิานบันทกึขอ้มลู จ านวน 1 คน 

99. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการปรับปรงุทางเดนิเทา้รอบอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงขุย ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงขยุก าหนด 

 85,000.00 -เพือ่ปรับปรงุทางเดนิเทา้รอบอาคารส านักงานใหอ้ยูใ่น
สภาพดขีึน้ -เพือ่ใหป้ระชาชนมาตดิตอ่ราชการไดส้ะดวกและ

ปลอดภัย 

ปรับปรงุทางเดนิเทา้รอบอาคารส านักงาน 

100. การพัฒนาดา้นการเมอืง
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความ
สะอาดส านักงาน 

 84,000.00 เพือ่ดแูลท าความสะอาดอาคารส านักงานของเทศบาลต าบล
ดงขยุ 

ผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดส านักงาน จ านวน 1 

คน 

 
 
ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลดงขุย มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 82 โครงการ จ านวนเงนิ 14,425,287 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 
82 โครงการ จ านวนเงนิ 14,425,287 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ 

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 21 3,439,998.40 21 3,439,998.40 

การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 38,440.00 3 38,440.00 

การพัฒนาดา้นสังคม 22 5,621,733.00 22 5,621,733.00 

การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการ 36 5,325,116.00 36 5,325,116.00 

รวม 82 14,425,287.40 82 14,425,287.40 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลดงขุย ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ลงนามในสัญญา มดัีงนี้  

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงนิ

ตาม

สญัญา 

คูส่ญัญา 
วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา

การ

ด าเนนิงาน 

1. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง  30,000.00 6,210.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
พรอ้มน ้าดืม่ 

25/01/2561 1 

  1,400.00 คา่จัดซือ้วัสด ุเพือ่ใชใ้นโครงการ 25/01/2561 1 

  8,560.00 
คา่จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศเพือ่ใชใ้น
โครงการ 

23/01/2561 3 

  380.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 23/01/2561 3 

2. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ  20,000.00 8,000.00 คา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ รางวัลเพือ่จัดกจิกรรมวัน
เด็ก 

11/01/2561 1 

  965.00 คา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์เพือ่จัดกจิกรรมวันเด็ก 12/01/2561 1 

  390.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิในโครงการ 11/01/2561 3 

3. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา
(คา่อาหารกลางวัน) 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

392,000.00 80,000.00 คา่อาหารกลางวัน ปีการศกึษา 2560 ภาคเรยีนที ่

2/2560(งวดที1่/2561) 

30/11/2560 50 

  72,000.00 
คา่อาหารกลางวัน ปีการศกึษา 2560 ภาคเรยีนที ่

2/2560(งวดที2่/2561) 
17/01/2561 50 

  72,000.00 
คา่อาหารกลางวัน ปีการศกึษา 2561 ภาคเรยีนที ่

1/2561(งวดที3่/2561) 
16/05/2561 50 

  74,000.00 
คา่อาหารกลางวัน ปีการศกึษา 2561 ภาคเรยีนที ่

1/2561(งวดที4่/2561) 
17/08/2561 50 

4. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการ Open house  15,000.00 180.00 คา่จัดซือ้น ้าถว้ย 15/03/2561 1 

  750.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารว่าง 15/03/2561 1 

  800.00 คา่จา้งเหมาเครือ่งขยายเสยีง 13/03/2561 3 

  6,920.00 คา่จา้งเหมาตกเเตง่สถานที ่ 13/03/2561 3 



5. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่  15,000.00 12,180.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารตามโครงการ 08/01/2561 3 

  2,775.00 คา่จัดซือ้ของไหว ้ในโครงการ 08/01/2561 3 

6. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันสงกรานต ์  100,000.00 4,610.00 คา่จัดซือ้น ้าดืม่และน ้าแข็ง 11/04/2561 4 

  4,900.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารเลีย้งเพลพระ 09/04/2561 7 

  4,500.00 คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง 09/04/2561 7 

  860.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 05/04/2561 3 

  25,740.00 คา่วัสดอุปุกรณ์ ส าหรับประดับธง 05/04/2561 3 

  4,000.00 
เงนิรางวัลประกวดการแตง่กายยอ้นยคุ จ านวน 2 

ราย 
15/04/2561 1 

  1,570.00 คา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ ์ 11/04/2561 3 

  1,800.00 
คา่ตอบแทนพธิกีร และคณะกรรมการตัดสนิ
ประกวดแตง่กายยอ้นยคุ 

15/04/2561 1 

7. การพัฒนาดา้นการศกึษา 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันเทศบาล  20,000.00 680.00 คา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ ์ 19/04/2561 3 

  11,180.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารเลีย้งเพลพระ 19/04/2561 3 

  4,505.00 คา่จัดซือ้เครือ่งไหวศ้าลพระภมู-ิเจา้ทีแ่ละน ้าดืม่ 19/04/2561 3 

8. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณีวันเขา้พรรษา  200,000.00 1,500.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารว่างพรอ้มน ้าดืม่ 18/06/2561 1 

  5,880.00 
คา่จา้งท าป้ายไวนลิและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆใน
โครงการ 

20/06/2561 3 

  5,400.00 
คา่จา้งเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
พรอ้มเครือ่งดืม่ 

29/06/2561 3 

  3,200.00 

คา่ตอบเเทนคณะกรรมการตัดสนิการประกวดตน้
เทยีนจ าน าพรรษา ขบวนแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา
และธดิาประจ าตน้เทยีนพรรษา 

26/07/2561 1 



  4,000.00 คา่ตอบเเทนพธิกีร จ านวน 4 คน 26/07/2561 1 

  70,000.00 
คา่จา้งเหมาประดับตกแตง่รถเทยีนพรอ้มขบวน
แห่ 

19/07/2561 5 

  35,000.00 คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีงพรอ้มเครือ่งป่ันไฟ 23/07/2561 3 

  30,000.00 คา่เชา่เต็นท ์ 23/07/2561 5 

  400.00 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตัดสนิการประกวดตน้
เทยีนจ าน าพรรษา ขบวนแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา
และธดิาประจ าตน้เทยีน 

26/07/2561 1 

  15,320.00 คา่น ้าดืม่ และน ้าเเข็ง 25/07/2561 1 

  22,300.00 คา่จา้งเหมาท าโลห่พ์รอ้มประกาศนยีบั์ตรฯ 16/07/2561 7 

  983.00 คา่วัสดอุปุกรณ์ 23/07/2561 3 

9. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาต ิ  10,000.00 1,550.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 06/08/2561 3 

  1,400.00 คา่จา้งจัดท าโลป่ระกาศเกยีรตคิณุแมด่เีดน่ 08/08/2561 1 

  4,570.00 คา่วัสด ุอปุกรณ์  09/08/2561 3 

  1,500.00 คา่จา้งเหมาท าอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่ 09/08/2561 3 

  800.00 คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง 09/08/2561 3 

10. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  1,000.00 800.00 คา่จา้งเหมาท าพวงมาลา 20/10/2560 3 

11. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  5,000.00 5,000.00 คา่จา้งเหมาท ากระทงพรอ้มนางนพมาศ ประจ าปี 
2560 

02/11/2560 1 

12. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กและเยาวชน  20,000.00 3,800.00 คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง 09/04/2561 5 

  600.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 09/04/2561 2 



  15,600.00 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตัดสนิเเละคา่ตอบ
เเทนเจา้หนา้ทีป่ระจ าสนาม เงนิรางวัลการเเขง่
ขันกฬีา 

13/04/2561 2 

13. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนส าหรับอาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนสังคัด สพฐ. 
และศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลดงขยุ 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

857,000.00 11,370.24 คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที2่/2560 

01/11/2560 22 

  53,126.92 
คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนดงขุยวทิยาคาร 
ภาคเรยีนที2่/2560 

01/11/2560 22 

  45,882.34 
คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนดงขุยวทิยาคาร 
ภาคเรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

01/12/2560 19 

  9,001.44 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

01/12/2560 19 

  8,027.60 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

01/01/2561 19 

  48,297.20 
คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนดงขุยวทิยาคาร 
ภาคเรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ม.ค.61 

01/01/2561 31 

  8,988.28 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ก.พ.61 

01/02/2561 20 

  48,297.20 
คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนดงขุยวทิยาคาร 
ภาคเรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ก.พ.61 

01/02/2561 20 

  2,842.56 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

01/03/2561 6 

  8,445.60 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

12/03/2561 15 

  14,489.16 
คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนดงขุยวทิยาคาร 
ภาคเรยีนที2่/2560 ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

01/03/2561 6 

  100,447.90 
คา่อาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนดงขุยวทิยาคาร 
ภาคเรยีนที2่/2560 ชว่งปิดเทอม 

12/03/2561 35 

  15,202.08 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที2่/2560 (1 เม.ย.-14 พ.ค.61) 

01/04/2561 27 

  5,283.74 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที1่/2561 (16-31 พ.ค.61) 

15/05/2561 11 

  26,879.30 

คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดงขยุ(ดงขยุ
วทิยาคาร) ภาคเรยีนที1่/2561 (16-25พ.ค.61,28-

31 พ.ค.61) 

15/05/2561 11 

  52,133.34 
คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดงขยุ(ดงขยุ
วทิยาคาร) ภาคเรยีนที1่/2561 (1-15 ม.ิย.61,18-

01/06/2561 21 



29 ม.ิย.61) 

  10,087.14 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที1่/2561 (1-29 ม.ิย. 61) 

01/06/2561 21 

  9,606.80 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที1่/2561ประจ าเดอืน ก.ค.61 (1-31 ก.ค.61) 

01/07/2561 20 

  10,567.48 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที1่/2561 ประจ าเดอืน ส.ค.61 (1-31 ส.ค.61) 

01/08/2561 22 

  48,823.60 

คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดงขยุ(ดงขยุ
วทิยาคาร) ภาคเรยีนที1่/2561 ประจ าเดอืน ก.ค.
61(1-31 ก.ค.61) 

01/07/2561 20 

  53,705.96 

คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดงขยุ(ดงขยุ
วทิยาคาร) ภาคเรยีนที1่/2561 ประจ าเดอืน ส.ค.

61(1-31 ส.ค.61) 

01/08/2561 22 

  8,948.80 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที1่/2561 ประจ าเดอืน ก.ย.61 

03/09/2561 20 

  48,823.60 
คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดงขยุ(ดงขยุ
วทิยาคาร) ภาคเรยีนที1่/2561 ประจ าเดอืน ก.ย.
61 

01/09/2561 20 

  12,316.50 
คา่อาหารเสรมิ(นม)ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ภาค
เรยีนที1่/2561 ชว่งปิดภาคเรยีน 

14/09/2561 7 

  60,925.62 
คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดงขยุ(ดงขยุ
วทิยาคาร) ภาคเรยีนที1่/2561 ชว่งปิดภาคเรยีน 

14/09/2561 7 

14. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ. 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

1,500,000.00 367,000.00 เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศกึษา 
2560 ภาคเรยีนที ่2/2560 (1/2561) 

25/07/2560 50 

  367,000.00 
เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศกึษา 
2560 ภาคเรยีนที ่2/2560 (2/2561) 

30/10/2560 50 

  367,000.00 
เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศกึษา 
2561 ภาคเรยีนที ่1/2561 (งวดที3่/2561) 

10/01/2561 50 

  377,160.00 
เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศกึษา 
2561 ภาคเรยีนที ่1/2561 (งวดที4่/2561) 

16/05/2561 51 

15. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

อดุหนุนโครงการสง่เสรมิความสัมพันธก์จิกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ 

 140,000.00 140,000.00 เงนิอดุหนุนโครงการ 21/11/2560 1 

16. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

อดุหนุนโครงการรัฐพธิแีละงานพธิวัีนส าคัญของชาต ิ  5,000.00 5,000.00 เงนิอดุหนุนโครงการ 08/12/2560 1 



ประเพณีทอ้งถิน่ 

17. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการสง่เสรมิประชาสัมพันธข์องดเีมอืงชนแดน  10,000.00 10,000.00 เงนิอดุหนุนโครงการ 08/12/2560 1 

18. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการตอ่เตมิหอ้งภายในอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 

พรรษา 

 300,000.00 299,500.00 คา่จา้งเหมาตามโครงการ 10/03/2561 60 

19. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการทาสอีาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา  80,000.00 79,500.00 คา่จา้งเหมาตามโครงการ 20/03/2561 30 

20. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการเขา้รว่มแข็งขันกฬีามวลชนสานสัมพันธท์อ้งถิน่
ชมุชนจังหวัดเพชรบรูณ์ 

 15,000.00 4,820.00 คา่จัดซือ้อปุกรณ ์ 12/03/2561 3 

  5,040.00 คา่เดนิทางไปราชการเพือ่ใชใ้นโครงการ 14/03/2561 3 

21. การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

โครงการปรับปรงุกัน้หอ้งภายในอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 

พรรษา โดยตดิตัง้ผนังเบา ขนาด 5.60 เมตร สงู 2.85 

เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลดงขุยก าหนด 

 54,000.00 54,000.00 คา่จา้งเหมาปรับปรงุกัน้หอ้งภายในอาคารเฉลมิ
พระเกยีรต8ิ4พรรษาฯ 

07/08/2561 7 

22. การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการหนา้บา้นน่ามอง  30,000.00 6,600.00 คา่จา้งท าอาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ เเละอาหาร
กลางวันของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

09/08/2561 1 

  6,000.00 เงนิคา่รางวัลในการประกวดในโครงการ 10/08/2561 1 

  800.00 คา่ตอบเเทนคณะกรรมการในโครงการ 10/09/2561 1 

23. การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการสรา้งจติส านกึและตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม  30,000.00 12,000.00 คา่จา้งอาหารกลางวันพรอ้มน ้าดืม่และอาหารว่าง
พรอ้มน ้าดืม่ 

04/09/2561 1 

  3,000.00 คา่ตอบแทนวทิยากร 05/09/2561 1 

  1,000.00 คา่วัสด ุอปุกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 04/09/2561 1 

24. การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การรักษาสิง่แวดลอ้ม  20,000.00 840.00 คา่วัสดอุปุกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 08/08/2561 1 

  7,700.00 
คา่อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่เเละอาหารกลางวันของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

08/08/2561 1 

  500.00 
คา่วัสดอุปุกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม
(เเผน่พับ) 

08/08/2561 1 

25. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคก์ าจัดยงุลาย  30,000.00 4,000.00 คา่จา้งท าอาหารกลางวันพรอ้มน ้าดืม่และอาหาร
วา่งพรอ้มน ้าดืม่ 

15/06/2561 1 



  3,000.00 คา่อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ 14/06/2561 1 

  9,460.00 คา่ป้ายไวนลิใชใ้นโครงการ 14/06/2561 1 

  3,000.00 คา่ตอบเเทนวทิยากร 18/06/2561 1 

26. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการป้องกันโรคพษิสนัุขบา้  20,000.00 15,000.00 คา่วัคซนี 02/02/2561 7 

27. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคป้์องกันโรคเอดส ์  10,000.00 6,600.00 คา่จา้งท าอาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ เเละอาหาร
กลางวันพรอ้มน ้าดืม่ 

22/08/2561 1 

  3,000.00 คา่ตอบเเทนวทิยากร 23/08/2561 1 

28. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการอาหารปลอดภัย  20,000.00 3,600.00 คา่จา้งท าอาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ เเละอาหาร
กลางวันพรอ้มน ้าดืม่ 

03/09/2561 1 

  3,000.00 คา่ตอบแทนวทิยากร 04/09/2561 1 

  300.00 คา่วัสด ุอปุกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 03/09/2561 1 

29. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ  40,000.00 2,400.00 คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ต.ค.2560 

02/09/2560 8 

  2,700.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน พ.ย.2560 

05/11/2560 9 

  1,500.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ธ.ค.2560 

04/12/2560 5 

  2,400.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ก.พ.2561 

04/03/2561 8 

  3,000.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ม.ค.2561 

05/01/2561 10 

  2,700.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ม.ีค.2561 

05/03/2561 9 

  2,400.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน เม.ย.2561 

04/04/2561 8 

  2,700.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน พ.ค.2561 

06/06/2561 9 

  2,700.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ม.ิย.2561 

06/07/2561 9 

  1,500.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ก.ค.2561 

02/07/2561 5 



  2,700.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ส.ค.2561 

06/08/2561 9 

  2,700.00 
คา่ตอบเเทนผูน้ าการออกก าลังกายในโครงการ 
ประจ าเดอืน ก.ย.2561 

02/09/2561 9 

30. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคป้์องกันโรคระบาดตา่งๆ  10,000.00 980.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ วัสดอุปุกรณ์ และคา่เอกสาร
ประกอบการอบรม(เเผน่พับ) 

03/04/2561 1 

  2,400.00 อาหารว่างพรอ้มน ้าดืม่ 03/04/2561 1 

  3,600.00 อาหารกลางวันพรอ้มน ้าดืม่ 03/04/2561 1 

  3,000.00 คา่ตอบแทนวทิยากร 04/04/2561 1 

31. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ  20,000.00 7,000.00 คา่อาหารวา่งพรอ้มน ้าดืม่ 25/06/2561 1 

  8,240.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิใชใ้นโครงการ 25/06/2561 1 

32. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้งูอายุและคนพกิาร  80,000.00 5,000.00 คา่จา้งท าอาหารพรอ้มน ้าดืม่ ประจ าเดอืน ต.ค 60 11/10/2560 1 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารพรอ้มน ้าดืม่ ประจ าเดอืน พ.ย. 
60 

10/11/2560 1 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารพรอ้มน ้าดืม่ ประจ าเดอืน ธ.ค. 
60 

08/12/2560 1 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ม.ค.
61 

11/01/2561 1 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ก.พ.
61 

08/02/2561 2 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ม.ีค.
61 

08/03/2561 2 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน เม.ย.
61 

09/04/2561 2 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน พ.ค.
61 

08/05/2561 3 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ม.ิย.
61 

07/06/2561 3 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ก.ค.
61 

06/07/2561 3 

  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ส.ค.
61 

07/08/2561 3 



  5,000.00 
คา่จา้งท าอาหารและเครือ่งดืม่ ประจ าเดอืน ก.ย.
61 

07/09/2561 3 

33. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการชมุชนสขีาว  50,000.00 1,275.00 คา่วัสดใุนโครงการ 09/05/2561 1 

  800.00 คา่วัสดจัุดเตรยีมตกแตง่สถานที ่ 11/05/2561 1 

  320.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 09/05/2561 2 

  7,000.00 
คา่อาหารวา่ง เครือ่งดืม่ อาหารกลางวัน น ้าแข็ง 
น ้าดืม่ และค่าตอบแทนวทิยากร 

15/05/2561 1 

34. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการชมุชนพอเพยีง  260,000.00 785.00 คา่จัดซือ้วัสด ุอปุกรณ์เพือ่ใชใ้นโครงการ 09/07/2561 2 

  1,000.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 09/07/2561 2 

  176,500.00 
คา่ทีพ่ัก คา่อาหาร ค่าอาหารวา่ง เเละ
คา่ตอบแทนวทิยากร 

12/07/2561 3 

  76,000.00 คา่จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทาง 09/07/2561 4 

35. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการอบรมสง่เสรมิอาชพีใหก้ับประชาชน  80,000.00 4,000.00 คา่สมนาคณุวทิยากร 11/09/2561 1 

  540.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 07/09/2561 2 

  26,221.00 คา่จัดซือ้วัสดเุพือ่ใชใ้นโครงการ 06/09/2561 2 

  300.00 คา่จัดซือ้วัสดเุพือ่ใชใ้นโครงการ 04/09/2561 2 

  4,000.00 คา่จา้งท าอาหารวา่งเเละเครือ่งดืม่ 07/09/2561 2 

  4,260.00 คา่จา้งท าอาหารเเละเครือ่งดืม่ 06/09/2561 3 

36. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิ  20,000.00 450.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 16/09/2561 1 

  19,250.00 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตัดสนิ เเละคา่ตอบ
เเทนเจา้หนา้ทีป่ระจ าสนาม  

22/11/2560 5 

37. การพัฒนาดา้นสังคม อดุหนุนสนับสนุนกิง่กาชาดอ าเภอชนแดน  5,000.00 5,000.00 เงนิอดุหนุนโครงการสนับสนุนกิง่กาชาดอ าเภอ
ชนแดน 

05/01/2561 1 

38. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานของ อสม.เทศบาลต าบล
ดงขยุ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 67,500.00 67,500.00 เงนิอดุหนุนโครงการสนับสนุนกจิกรรมของ อสม.
เทศบาลต าบลดงขยุ 

01/02/2561 1 



39. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนโครงการรวมพลังวันสตรสีากล  10,000.00 10,000.00 เงนิอดุหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอชน
แดน 

09/03/2561 1 

40. การพัฒนาดา้นสังคม อดุหนุนโครงการบรูณาการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิดว้ยพลังแผน่ดนิทอ้งถิน่และชมุชน จังหวัดเพชรบรูณ์ 
(ศอ.ปส.จ.พช.) 

 80,000.00 80,000.00 เงนิอดุหนุนโครงการ 20/06/2561 1 

41. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูส้งูอายุ เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

4,225,200.00 340,400.00 เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 513 ราย ประจ าเดอืน ต.ค.60 

10/10/2560 1 

  600.00 

เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ(ตกหลน่)จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน 
ต.ค.60  

07/11/2560 1 

  339,800.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 512 ราย ประจ าเดอืน พ.ย.60  

07/11/2560 1 

  338,500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 510 ราย ประจ าเดอืน ธ.ค.60  

07/12/2560 1 

  334,300.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 504 ราย ประจ าเดอืน ม.ค.61  

10/01/2561 1 

  333,700.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 503 ราย ประจ าเดอืน ก.พ.61  

07/02/2561 1 

  333,700.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 503 ราย ประจ าเดอืน ม.ีค.61  

08/03/2561 1 

  333,000.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 502 ราย ประจ าเดอืน เม.ย.61  

09/04/2561 1 

  332,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 501 ราย ประจ าเดอืน พ.ค.61  

07/05/2561 1 

  332,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 501 ราย ประจ าเดอืน ม.ิย.61  

06/06/2561 1 

  331,700.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 500 ราย ประจ าเดอืน ก.ค.61 

06/07/2561 1 

  331,700.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 500 ราย ประจ าเดอืน ส.ค.61 

03/08/2561 1 

  320,700.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุจ านวน 495 ราย ประจ าเดอืน ก.ย.61 

05/09/2561 1 

42. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนพกิาร เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

864,000.00 64,000.00 เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 80 ราย ประจ าเดอืน ต.ค.60 

10/10/2560 1 

  64,000.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 80 ราย ประจ าเดอืน พ.ย.60 

07/11/2560 1 



  63,200.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 79 ราย ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

07/12/2560 1 

  62,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 78 ราย ประจ าเดอืน ม.ค.61 

10/01/2561 1 

  62,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 78 ราย ประจ าเดอืน ก.พ.61 

07/02/2561 1 

  62,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 78 ราย ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

08/03/2561 1 

  62,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 78 ราย ประจ าเดอืน เม.ย.61 

09/04/2561 1 

  62,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 78 ราย ประจ าเดอืน พ.ค.61 

07/05/2561 1 

  63,200.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 79 ราย ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

06/06/2561 1 

  63,200.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 79 ราย ประจ าเดอืน ก.ค.61 

06/07/2561 1 

  64,800.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 81 ราย ประจ าเดอืน ส.ค.61 

03/08/2561 1 

  50,400.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคน
พกิาร จ านวน 63 ราย ประจ าเดอืน ก.ย.61 

05/09/2561 1 

43. การพัฒนาดา้นสังคม เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยโรค

เอดส ์

เงนิอดุหนุนแบบมี

วัตถปุระสงค ์

6,000.00 500.00 เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ต.ค.60 

10/10/2560 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน พ.ย.60 

07/11/2560 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

07/12/2560 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ม.ค.61 

10/01/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ก.พ.61 

07/02/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

08/03/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน เม.ย..61 

09/04/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน พ.ค.61 

07/05/2561 1 



  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

06/06/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ก.ค.61 

06/07/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ส.ค.61 

03/08/2561 1 

  500.00 
เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
โรคเอดส ์จ านวน 1 ราย ประจ าเดอืน ก.ย.61 

05/09/2561 1 

44. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการฝึกอบรมและซกัซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 30,000.00 20,500.00 คา่จา้งท าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 23/08/2561 4 

  4,200.00 คา่ตอบแทนวทิยากรในโครงการ 28/08/2561 2 

  540.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 21/08/2561 3 

  1,260.00 คา่วัสดอุปุกรณ์ 24/08/2561 3 

  1,372.00 คา่วัสดอุปุกรณ์ 27/08/2561 1 

45. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการสรา้งภมูคิุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน ?โต

ไปไมโ่กง? 

 10,000.00 580.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 06/08/2561 3 

  1,800.00 คา่ตอบเเทนวทิยากร 30/08/2561 1 

  7,000.00 
คา่จา้งเหมาท าอาหารว่างเเละคา่จา้งเหมา
ท าอาหารกลางวัน 

29/08/2561 1 

46. การพัฒนาดา้นสังคม โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์

180,000.00 180,000.00 จ่ายเงนิอดุหนุนโครงการ 16/08/2561 1 

47. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผูบ้รหิารและ
สมาชกิสภาเทศบาล 

 30,000.00 2,400.00 คา่ตอบเเทนวทิยากรในโครงการ 14/03/2561 1 

  2,100.00 คา่อาหารวา่งเพือ่เลีย้งรับรองผูเ้ขา้รว่มโครงการ 08/03/2561 4 

  450.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 07/03/2561 3 

  2,520.00 คา่อาหารกลางวันพรอ้มน ้าดืม่ 12/03/2561 2 

  705.00 คา่วัสดอุปุกรณ์  09/03/2561 3 

48. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการจัดท าแผนชมุชน  40,000.00 664.00 คา่วัสดอุปุกรณ์ เพือ่ใชใ้นโครงการ 14/02/2561 1 



  540.00 คา่จา้งท าป้ายไวนลิ 14/02/2561 2 

  13,650.00 เงนิคา่อาหารส าหรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมในโครงการ 07/03/2561 1 

49. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะของส านัก
ปลัดเทศบาล 

 108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ค.61 
25/06/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 
26/07/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
26/08/2561 30 

  1,200.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
25/09/2561 4 

50. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ

การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะและ

ประชาสัมพันธข์องส านักปลัดเทศบาล 

 132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ย.60 
26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 
25/11/2560 31 



  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ค.61 
26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

51. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมา ผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการ  84,000.00 5,419.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค. 60 

25/11/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 
23/02/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 



  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

52. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร  132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 ส านักปลัดฯ 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 ส านักปลัดฯ 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 ส านักปลัดฯ 

25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 ส านักปลัดฯ 

26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 ส านักปลัดฯ 

26/01/2561 28 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 ส านักปลัดฯ 
23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 ส านักปลัดฯ 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 ส านักปลัดฯ 

25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 ส านักปลัดฯ 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 ส านักปลัดฯ 

25/06/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 ส านักปลัดฯ 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 ส านักปลัดฯ 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 ส านักปลัดฯ 

25/09/2561 4 



53. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร  132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองคลัง 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองคลัง 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองคลัง 

25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองคลัง 

26/12/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองคลัง 

26/01/2561 28 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองคลัง 
23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองคลัง 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองคลัง 

25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองคลัง 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองคลัง 

25/06/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองคลัง 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองคลัง 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองคลัง 

25/09/2561 4 

54. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบันทกึขอ้มลู  108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองคลัง 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองคลัง 

26/10/2560 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองคลัง 
25/11/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองคลัง 

26/12/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองคลัง 

26/01/2561 28 



  9,000.00 
สญัญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองคลัง 
23/02/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองคลัง 

26/03/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองคลัง 

25/04/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองคลัง 

26/05/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองคลัง 

25/06/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองคลัง 
26/07/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองคลัง 

26/08/2561 30 

  1,200.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองคลัง 

25/09/2561 4 

55. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการปรับปรงุระบบแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ  450,000.00 448,000.00 คา่จา้งเหมาจัดท าโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 

22/02/2561 180 

56. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการบรกิารเต็มทีจั่ดเก็บภาษีถงึบา้นฯ  20,000.00 2,394.00 คา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ ์ 06/02/2561 3 

  6,036.00 
คา่จา้งเหมาท าป้ายไวนลิ แผน่พับและแบบ
ประเมนิฯ 

06/02/2561 3 

57. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะงานป้องกันฯ  108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ย.60 
26/10/2560 30 

  4,741.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 
25/11/2560 21 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.พ.61 
26/01/2561 28 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 
23/02/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 



  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  1,200.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

58. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะและดแูลจุด
ตดิตัง้ถังเคมถีังดับเพลงิงานป้องกันฯ 

 132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 
23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 



59. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 252,000.00 16,257.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 
23/02/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 
26/07/2561 31 

  2,799.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

60. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติพมิพเ์อกสาร  84,000.00 5,419.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองการศกึษา 

02/10/2560 24 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองการศกึษา 

26/10/2560 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองการศกึษา 
25/11/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองการศกึษา 

26/12/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองการศกึษา 

26/01/2561 28 



  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองการศกึษา 
23/02/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองการศกึษา 

26/03/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองการศกึษา 

25/04/2561 31 

  4,741.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองการศกึษา 

04/06/2561 21 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองการศกึษา 

25/06/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองการศกึษา 
26/07/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองการศกึษา 

26/08/2561 30 

  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองการศกึษา 

25/09/2561 4 

61. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานครสูอนเด็กเล็ก  132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 
25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ค.61 
25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 



  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

62. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบรบิาลและพัฒนาเด็ก  168,000.00 11,666.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

30/10/2560 26 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ค.61 
26/12/2560 31 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  1,166.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 5 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  16,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  16,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  2,133.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
25/08/2561 4 

63. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

 168,000.00 5,419.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  13,066.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 



  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.61 
25/11/2560 31 

  1,354.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 6 

  4,290.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

07/12/2560 16 

  14,000.00 
สญัญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  6,250.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.พ.61 
29/01/2561 25 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  677.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 3 

  2,483.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ค.61 
15/05/2561 11 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  14,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  6,322.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 28 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
26/08/2561 30 

  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

64. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจัดชือ้เครือ่งปรับอากาศ  64,800.00 64,800.00 คา่ครภุัณฑส์ านักงาน จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ 
จ านวน 2 เครือ่ง 

07/08/2561 5 



65. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมา ผูป้ฏบัิตผิลติและพมิพเ์อกสาร  108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองสาสขุฯ 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองสาสขุฯ 

26/10/2560 30 

  9,000.00 
สญัญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองสาสขุฯ 

25/11/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองสาสขุฯ 

26/12/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองสาสขุฯ 

26/01/2561 28 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองสาสขุฯ 
23/02/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองสาสขุฯ 

26/03/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองสาสขุฯ 

25/04/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองสาสขุฯ 

26/05/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองสาสขุฯ 

25/06/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองสาสขุฯ 
26/07/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

26/08/2561 30 

  1,200.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

25/09/2561 4 

66. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ  132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองสาสขุฯ 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองสาสขุฯ 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองสาสขุฯ 
25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองสาสขุฯ 

26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองสาสขุฯ 

26/01/2561 28 



  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองสาสขุฯ 
23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองสาสขุฯ 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองสาสขุฯ 

25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองสาสขุฯ 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองสาสขุฯ 

25/06/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองสาสขุฯ 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

25/09/2561 4 

67. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานสารสนเทศ  108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองสาสขุฯ 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองสาสขุฯ 

26/10/2560 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองสาสขุฯ 
25/11/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองสาสขุฯ 

26/12/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองสาสขุฯ 

23/02/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองสาสขุฯ 

26/01/2561 28 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองสาสขุฯ 

26/03/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองสาสขุฯ 
25/04/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองสาสขุฯ 

26/05/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองสาสขุฯ 

25/06/2561 31 



  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองสาสขุฯ 
26/07/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

26/08/2561 30 

  1,200.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

25/09/2561 4 

68. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานประสานชมุชน  84,000.00 5,645.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองสาสขุฯ 

01/12/2560 25 

  5,870.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองสาสขุฯ  

31/07/2561 26 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 
26/08/2561 30 

  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสาสขุฯ 

25/09/2561 4 

69. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบัิตงิานเก็บขยะมลูฝอยและ
สิง่ปฏกิลู (รถขยะ 81-8120) 

 336,000.00 21,676.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ค.61 
26/12/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 



  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
26/08/2561 30 

  3,732.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

70. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานเก็บขนขยะมลูฝอยและสิง่
ปฏกิลู (รถขยะ 81-4972) 

 252,000.00 16,257.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ค.61 
26/12/2560 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  2,799.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

71. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและ
พืน้ทีส่าธารณะ (ชมุชนที ่1,2,3,4) 

 336,000.00 21,676.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 



  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ค.61 
26/12/2560 31 

  21,000.00 
สญัญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  2,799.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

72. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและ
พืน้ทีส่าธารณะ (ชมุชนที ่5,6,7,8,9) 

 336,000.00 21,676.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 
23/02/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 



  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ิย.61 
26/05/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  3,732.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

73. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและ
ประสานงานชมุชน 

 108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองสวัสดิฯ์ 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองสวัสดิฯ์ 

26/10/2560 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองสวัสดิฯ์ 

25/11/2560 31 

  7,258.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองสวัสดิฯ์ 

26/12/2560 25 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองสวัสดิฯ์ 

26/01/2561 28 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองสวัสดิ ์
23/02/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองสวัสดิ ์

26/03/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองสวัสดิ ์

25/04/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองสวัสดิ ์

26/05/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองสวัสดิ ์

25/06/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองสวัสดิ ์
26/07/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสวัสดิ ์

26/08/2561 30 

  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองสวัสดิ ์

25/09/2561 4 



74. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและ
ปฏบัิตงิาน ประจ าศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไป 

 108,000.00 6,967.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61 
23/02/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  9,000.00 
สญัญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 
26/07/2561 31 

  9,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  1,200.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

75. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ งานซอ่มแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และงานบันทกึภาพ 

 132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 
25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61  

26/01/2561 28 



  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ม.ีค.61  
23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61  

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61  

25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

76. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและ
ตดิตอ่ประสานงาน 

 132,000.00 8,516.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองชา่ง 

02/10/2560 24 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองชา่ง 

26/10/2560 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองชา่ง 
25/11/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองชา่ง 

26/12/2560 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองชา่ง 

26/01/2561 28 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองชา่ง 

23/02/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองชา่ง 

26/03/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองชา่ง 
25/04/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองชา่ง 

26/05/2561 30 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองชา่ง 

25/06/2561 31 



  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองชา่ง 
26/07/2561 31 

  11,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองชา่ง 

26/08/2561 30 

  1,466.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองชา่ง 

25/09/2561 4 

77. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานดแูลตน้ไม ้สนามหญา้ และ
พืน้ทีส่าธารณะ 

 336,000.00 21,676.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2560 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ธ.ค.60 
25/11/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ค.61 
25/04/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  3,732.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
25/09/2561 4 

78. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานดแูล ซอ่มบ ารงุตดิตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ 

 336,000.00 10,838.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  3,838.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

09/10/2560 17 



  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ย.60 
26/10/2560 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน เม.ย.61 
26/03/2561 30 

  21,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 3 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  3,838.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 17 

  2,483.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

15/05/2561 11 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ค.61 
25/06/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  28,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  3,732.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 4 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 30 

79. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานซอ่มบ ารงุสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และประสานงาน 

 216,000.00 13,934.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2560 24 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ย.60 
26/10/2560 30 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 



  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.พ.61 
26/01/2561 28 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 30 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ค.61 
25/06/2561 31 

  18,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  18,000.00 
สญัญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 

  2,400.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

25/09/2561 4 

80. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบันทกึขอ้มลู  84,000.00 5,419.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 กองชา่ง 

02/10/2560 24 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน พ.ย.60 กองชา่ง 
26/10/2560 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 กองชา่ง 

25/11/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 กองชา่ง 

26/12/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 กองชา่ง 

26/01/2561 28 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 กองชา่ง 

23/02/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน เม.ย.61 กองชา่ง 
26/03/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 กองชา่ง 

25/04/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 กองชา่ง 

26/05/2561 30 



  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ค.61 กองชา่ง 
25/06/2561 31 

  5,870.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 กองชา่ง 

31/07/2561 26 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองชา่ง 

26/08/2561 30 

  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 กองชา่ง 

25/09/2561 4 

81. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการปรับปรงุทางเดนิเทา้รอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลดงขยุ ตามแบบเทศบาลต าบลดงขยุ
ก าหนด 

 85,000.00 85,000.00 คา่จา้งเหมาโครงการ 08/08/2561 45 

82. การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ 

โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดส านักงาน  84,000.00 5,419.00 สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ต.ค.60 

02/10/2561 24 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ย.60 

26/10/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ธ.ค.60 

25/11/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ค.61 

26/12/2560 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.พ.61 

26/01/2561 28 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ม.ีค.61 

23/02/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน เม.ย.61 

26/03/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน พ.ค.61 

25/04/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อตัรา 
ประจ าเดอืน ม.ิย.61 

26/05/2561 30 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ค.61 

25/06/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ส.ค.61 

26/07/2561 31 

  7,000.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 
ประจ าเดอืน ก.ย.61 

26/08/2561 30 



  933.00 
สัญญาจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 1 อัตรา 

ประจ าเดอืน ก.ย.61 
25/09/2561 4 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2561 

เทศบาลต าบลดงขยุ ชนแดน จ.เพชรบรูณ์  

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ท ัง้หมด 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 6.0 3.24 3.0 3.06 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 31.0 4.22 26.0 4.26 21.0 3.44 21.0 3.44 21.0 3.44 

3.การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม 5.0 0.33 3.0 0.08 3.0 0.04 3.0 0.04 3.0 0.04 

4.การพัฒนาดา้นสังคม 42.0 7.92 27.0 6.30 22.0 5.62 22.0 5.62 22.0 5.62 

5.การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการ 64.0 7.15 41.0 6.02 36.0 5.33 36.0 5.33 36.0 5.33 

 
ช. ผลการด าเนนิงาน 

     เทศบาลต าบลดงขุย ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ ปี 2561 ในเขตพืน้ที ่โดยไดร้ับความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ 

ประสบผลส าเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญดังนี ้
อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ     1. โครงการเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง 

                (ใสร่ปู) 

    2. โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ

                (ใสร่ปู) 
    3. โครการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา(คา่อาหารกลางวัน) 
                (ใสร่ปู) 

    4. โครงการ Open house 

                (ใสร่ปู) 
    5. โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่ 

                (ใสร่ปู) 

    6. โครงการจัดงานวันสงกรานต ์

                (ใสร่ปู) 
    7. โครงการจัดงานวันเทศบาล 

                (ใสร่ปู) 
    8. โครงการจัดงานประเพณีวันเขา้พรรษา 

                (ใสร่ปู) 



    9. โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาต ิ

                (ใสร่ปู) 

    10. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 

                (ใสร่ปู) 

    11. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

                (ใสร่ปู) 
    12. โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กและเยาวชน 

                (ใสร่ปู) 

    13. เงนิอดุหนุนส าหรับอาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนสังคัด สพฐ. และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลดงขยุ 

                (ใสร่ปู) 
    14. เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 
                (ใสร่ปู) 

    15. อดุหนุนโครงการสง่เสรมิความสัมพันธก์จิกรรมวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 

                (ใสร่ปู) 

    16. อดุหนุนโครงการรัฐพธิแีละงานพธิวัีนส าคัญของชาต ิ

                (ใสร่ปู) 

    17. โครงการสง่เสรมิประชาสัมพันธข์องดเีมอืงชนแดน 

                (ใสร่ปู) 
    18. โครงการตอ่เตมิหอ้งภายในอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 

                (ใสร่ปู) 
    19. โครงการทาสอีาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 

                (ใสร่ปู) 
    20. โครงการเขา้รว่มแข็งขันกฬีามวลชนสานสัมพันธท์อ้งถิน่ชมุชนจังหวัดเพชรบรูณ์ 

                (ใสร่ปู) 
    21. โครงการปรับปรงุกัน้หอ้งภายในอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา โดยตดิตัง้ผนังเบา ขนาด 5.60 เมตร สงู 2.85 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลดงขยุก าหนด 

                (ใสร่ปู) 
    22. โครงการหนา้บา้นน่ามอง 

                (ใสร่ปู) 
    23. โครงการสรา้งจติส านกึและตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม 

                (ใสร่ปู) 
    24. โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การรักษาสิง่แวดลอ้ม 

                (ใสร่ปู) 
    25. โครงการรณรงคก์ าจัดยงุลาย 

                (ใสร่ปู) 
    26. โครงการป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ 

                (ใสร่ปู) 
    27. โครงการรณรงคป้์องกันโรคเอดส ์

                (ใสร่ปู) 
    28. โครงการอาหารปลอดภัย 

                (ใสร่ปู) 
    29. โครงการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 

                (ใสร่ปู) 
    30. โครงการรณรงคป้์องกันโรคระบาดตา่งๆ 



                (ใสร่ปู) 
    31. โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ 

                (ใสร่ปู) 
    32. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายแุละคนพกิาร 

                (ใสร่ปู) 
    33. โครงการชมุชนสขีาว 

                (ใสร่ปู) 
    34. โครงการชมุชนพอเพยีง 

                (ใสร่ปู) 
    35. โครงการอบรมสง่เสรมิอาชพีใหก้ับประชาชน 

                (ใสร่ปู) 
    36. โครงการแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิ 

                (ใสร่ปู) 
    37. อดุหนุนสนับสนุนกิง่กาชาดอ าเภอชนแดน 

                (ใสร่ปู) 
    38. โครงการสนับสนุนกจิกรรมงานของ อสม.เทศบาลต าบลดงขยุ 

                (ใสร่ปู) 
    39. เงนิอดุหนุนโครงการรวมพลังวันสตรสีากล 

                (ใสร่ปู) 

    40. อดุหนุนโครงการบรูณาการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิดว้ยพลังแผน่ดนิทอ้งถิน่และชมุชน จังหวัดเพชรบรูณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) 
                (ใสร่ปู) 
    41. เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 
                (ใสร่ปู) 

    42. เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนพกิาร 
                (ใสร่ปู) 

    43. เงนิอดุหนุนส าหรับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยโรคเอดส ์

                (ใสร่ปู) 

    44. โครงการฝึกอบรมและซกัซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                (ใสร่ปู) 
    45. โครงการสรา้งภมูคิุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน ?โตไปไมโ่กง? 

                (ใสร่ปู) 

    46. โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

                (ใสร่ปู) 
    47. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาล 

                (ใสร่ปู) 

    48. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการจัดท าแผนชมุชน 

                (ใสร่ปู) 

    49. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะของส านักปลัดเทศบาล 

                (ใสร่ปู) 

    50. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะและประชาสัมพันธข์องส านักปลัดเทศบาล 

                (ใสร่ปู) 
    51. โครงการจา้งเหมา ผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการ 
                (ใสร่ปู) 



    52. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร 
                (ใสร่ปู) 

    53. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติและพมิพเ์อกสาร 
                (ใสร่ปู) 

    54. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบันทกึขอ้มลู 

                (ใสร่ปู) 
    55. โครงการปรับปรงุระบบแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 

                (ใสร่ปู) 

    56. โครงการบรกิารเต็มทีจั่ดเก็บภาษีถงึบา้นฯ 

                (ใสร่ปู) 
    57. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะงานป้องกันฯ 

                (ใสร่ปู) 

    58. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะและดแูลจุดตดิตัง้ถังเคมถีังดับเพลงิงานป้องกันฯ 

                (ใสร่ปู) 

    59. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                (ใสร่ปู) 

    60. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติพมิพเ์อกสาร 
                (ใสร่ปู) 
    61. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานครสูอนเด็กเล็ก 

                (ใสร่ปู) 
    62. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบรบิาลและพัฒนาเด็ก 

                (ใสร่ปู) 
    63. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

                (ใสร่ปู) 
    64. โครงการจัดชือ้เครือ่งปรับอากาศ 

                (ใสร่ปู) 
    65. โครงการจา้งเหมา ผูป้ฏบัิตผิลติและพมิพเ์อกสาร 

                (ใสร่ปู) 
    66. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ 

                (ใสร่ปู) 
    67. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานสารสนเทศ 

                (ใสร่ปู) 
    68. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานประสานชมุชน 

                (ใสร่ปู) 
    69. โครงการจา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบัิตงิานเก็บขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู (รถขยะ 81-8120) 

                (ใสร่ปู) 
    70. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานเก็บขนขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู (รถขยะ 81-4972) 

                (ใสร่ปู) 
    71. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ (ชมุชนที ่1,2,3,4) 

                (ใสร่ปู) 
    72. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ (ชมุชนที ่5,6,7,8,9) 

                (ใสร่ปู) 
    73. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและประสานงานชมุชน 



                (ใสร่ปู) 
    74. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและปฏบัิตงิาน ประจ าศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไป 

                (ใสร่ปู) 
    75. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานยานพาหนะ งานซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงานบันทกึภาพ 

                (ใสร่ปู) 
    76. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานผลติ พมิพเ์อกสารและตดิตอ่ประสานงาน 

                (ใสร่ปู) 
    77. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานดแูลตน้ไม ้สนามหญา้ และพืน้ทีส่าธารณะ 

                (ใสร่ปู) 
    78. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานดแูล ซอ่มบ ารงุตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 
                (ใสร่ปู) 
    79. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานซอ่มบ ารงุสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และประสานงาน 

                (ใสร่ปู) 
    80. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานบันทกึขอ้มลู 

                (ใสร่ปู) 
    81. โครงการปรับปรงุทางเดนิเทา้รอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงขยุ ตามแบบเทศบาลต าบลดงขยุก าหนด 

                (ใสร่ปู) 
    82. โครงการจา้งเหมาผูป้ฏบัิตงิานท าความสะอาดส านักงาน 

                (ใสร่ปู) 
 

ซ. คณะกรรมการ 

   1.คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

ไมพ่บขอ้มลู 

 

   2.คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรร์ะดบัทอ้งถิน่  

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

ไมพ่บขอ้มลู 

 

   3.คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

ไมพ่บขอ้มลู 
 

    ทัง้นี ้หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสัยหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอื

ขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอเทศบาลต าบลดงขยุทราบ เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนนิการ 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป 

    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันที ่25 ตลุาคม 2561 

                                                              นายกเทศบาลต าบลดงขยุ 



 


