
ประกาศเทศบาลตําบลลาดยาว 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว!ต"อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว 

ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
--------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา 
๔๘ ทศ วรรคห!า ท่ีกําหนดให!นายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได!แถลงไว!ต"อ
สภาเทศบาลเป>นประจําทุกป% และประกาศไว!โดยเป@ดเผย  ซ่ึงป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตําบลลาดยาว 
ได!ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑  วันท่ี  24 ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ห!องประชุม
สภาเทศบาลตําบลลาดยาว และสภาเทศบาลตําบลลาดยาวได!รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีแถลงไว!ต"อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร!อยแล!ว 

  ในการนี้ สําหรับรายละเอียดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว!ต"อสภา
เทศบาลตําบลลาดยาว ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   สามารถขอดูข!อมูล หรือตรวจสอบรายละเอียดได!ท่ีกอง
วิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลลาดยาว หรือ www.ladyaocity.go.th หัวข!อ แผนพัฒนา/โครงการ 

  จึงประกาศให!ทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

   

      (นายวิโรจนS  วิบูลรัตนS) 
              นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว  
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต�อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  

ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

นายวิโรจน,  วิบูลรัตน, 
นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต�อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว  

ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โดย 
 

นายวิโรจน,  วิบูลรัตน, 
นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว 

 

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

 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 48 ทศ วรรคห�า กําหนดให�นายกเทศมนตรี  จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลเป7นประจําทุกป9 น้ัน 

บัดน้ี ได�ครบกําหนดระยะเวลาดังกล4าวแล�ว  กระผมนายวิโรจน;  วิบูลรัตน;  
นายกเทศมนตรีตําบลลาดยาว พร�อมคณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�างของเทศบาลตําบลลาดยาว ได�ดําเนินการตามที่ได�แถลงนโยบายต4อสภา
เทศบาลตําบลลาดยาวเมื่อวันที่  2 เมษายน 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
ลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป9 พ.ศ.2556 จึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ประจําป9งบประมาณ
พ.ศ.2561  ดังต4อไปน้ี  

  โครงการที่ต้ังจ4ายไว�ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป9 งบประมาณ 
พ.ศ.2561 หรือจ4ายขาดจากเงินสะสม หรือนํามาต้ังจ4ายเป7นรายการใหม4 หรืองบกันเงิน
เหลื่อมป9  จํานวนโครงการทั้งสิ้น 90 โครงการ สามารถเบิกจ4ายเงินจริงในป9งบประมาณ
รายจ4ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน  67  โครงการ คิดเป7นร�อยละของโครงการ 
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ทั้งหมด 74.44 เปอร;เซ็นต; และจํานวนเงินงบประมาณรายจ4ายที่ต้ังจ4ายไว�ในป9งบประมาณ 
พ.ศ.2561 รวมเป7นเงินทั้งสิ้น  55,541,167 .- บาท  ซ่ึงสามารถเบิกจ4ายเงิน เป7นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 45,209,151.95 บาท คิดเป7นร�อยละของงบประมาณต้ังจ4ายทั้งหมด 81.40 
เปอร;เซ็นต; รายละเอียดโครงการต4างๆ ตามเอกสารแนบท�าย 

  ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการบริหารงานในป9งบประมาณที่ผ4านมา กระผมพร�อม
ด�วยคณะผู�บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างเทศบาลตําบล
ลาดยาว ได�มุ4งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว เพื่อประโยชน;สุขแก4ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลลาดยาว กระผมในนามตัวแทนเทศบาลตําบลลาดยาว ขอขอบคุณทุกท4านที่มี
ส4วนร4วมในการสนับสนุน ส4งเสริมและเสนอแนะการปฏิบัติงานและร4วมกันแก�ไขปIญหาต4างๆ  
ส4งผลให�การดําเนินงานของเทศบาลตําบลลาดยาว ประสบผลสําเร็จ และบรรลุตาม
เปJาหมายที่วางไว� และทําให�เทศบาลตําบลลาดยาวได�รับการพัฒนาก�าวหน�าไปอย4างยั่งยืน
ตลอดไป 
 

******************* 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป$ 
ป$งบประมาณ พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร,ท่ี 1 การสร�างมูลค�าเพ่ิมทางการเกษตร การค�าและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีสมดุล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

1 โครงการส4งเสริมรวมกลุ4มประกอบอาชีพแปรรูปสินค�าการเกษตร*** 35,000 27,144 กองการศึกษา 

2 โครงการฝMกอบรมกลุ4มอาชีพ 40,000 0 กองการศึกษา 

3 โครงการติดตั้งไฟฟJาแสงสว4างสาธารณะ(High Mast) ** 2,950,000 1,404,029 กองช4าง 

4 
โครงการก4อสร�างถนน ค.ส.ล.พร�อมวางท4อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 1 ซอย 2 ** 

2,140,000 1,750,000 กองช4าง 

5 
โครงการก4อสร�างพนังก้ันนํ้า ค.ส.ล.พร�อมทางเท�า ค.ส.ล. บริเวณ
ศาลเจ�าแม4ลาดยาว ** 

4,350,000 3,980,000 กองช4าง 

6 โครงการก4อสร�างพนังก้ันนํ้า ค.ส.ล.ชุมชนหัวยาง ** 1,599,000 1,390,000 กองช4าง 

7 โครงการก4อสร�างถนน คสล.พร�อมวางท4อระบายนํ้า คสล. ถนน
เทศบาล 4 ซอย 4  (ลําคลองวัดลาดยาวไปศาลเจ�าแม4ลาดยาว)** 

981,000 858,000 กองช4าง 

8 โครงการก4อสร�างพ้ืน ค.ส.ล.พร�อมพ้ืนยางสังเคราะห; EPDM    
(แบบเท)  ** 

971,000 928,000 กองช4าง 

9 โครงการก4อสร�างถนน คสล.พร�อมวางท4อระบายนํ้า คสล. ถนน
เทศบาล 1 ซอย 1/1 (ซอยเจ\นาขนมไทย) 

1,409,000 0 
(กันเงิน) 

กองช4าง 

10 โครงการก4อสร�างสะพาน คสล. พร�อมถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 
ซอย 21 (ศาลเจ�าแม4ลาดยาว) 

1,736,000 0 
(กันเงิน) 

กองช4าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยใช�แอสฟIลต;คอนกรตีทับผิวจราจรเดิม 
ถนนเทศบาล 3 ซอย 4 (ชุมชนวัดลาดยาว) 

1,000,000 0 
(กันเงิน) 

กองช4าง 

12 โครงการก4อสร�างถนน คสล.พร�อมรางระบายนํ้า สายหนองไทร – 
ดอนธาต*ุ** 

71,000 0 
(กันเงิน) 

กองช4าง 

รวม 17,282,000 10,337,173  

 
***  โครงการท่ีตั้งจ4ายเป7นรายการใหม4 
**   โครงการท่ีจ4ายขาดจากเงินสะสม 



 6 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป$ 

ป$งบประมาณ พ.ศ.2561  
ยุทธศาสตร,ท่ี 2 การพัฒนาคนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมนําความรู�และเกิดความผาสุก 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งจ4าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ4าย 

(บาท) 

หน4วยดําเนินการ 

1 โครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี 200,000 336,431 
(โอนเพ่ิม) 

สํานักปลดั 

2 โครงการประชุมเทศบาลสัญจรเคลื่อนท่ีพบประชาชน 30,000 7,044 สํานักปลดั 

3 โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุช4วงเทศกาล 55,000 55,352 
(โอนเพ่ิม) 

สํานักปลดั 

4 โครงการศูนย;ปฏิบัติการต4อสู�เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ เทิดไท�องค;ราชัน 10,000 7,544 สํานักปลดั 

5 โครงการสัปดาห;ปJองกันและระงับอัคคีภัย 10,000 7,260 สํานักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 30,000 สํานักปลดั 

7 โครงการติดตั้งถังเคมดีับเพลิง 36,000 36,000 สํานักปลดั 

8 โครงการฝMกซ�อมแผนปJองกันและบรรเทาสาธารณภยัประจําป9 10,000 0 สํานักปลดั 

9 โครงการฝMกอบรม อปพร.และทบทน อปพร. 80,000 0 สํานักปลดั 

10 อุดหนุนโครงการช4วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีของ อปท. 
*** 

16,000 16,000 สํานักปลดั 

11 โครงการสนับสนุนค4าใช�จ4ายการบริหารการศึกษา ศูนย;พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลลาดยาว 

521,400 508,600 กองการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนค4าใช�จ4ายการบริหารการศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ตําบลลาดยาว 

1,235,339 2,076,963 
(โอนเพ่ิม) 

กองการศึกษา 

13 โครงการอาหารเสรมิ(นม) ศูนย;พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 151,380 124,020.58 กองการศึกษา 

14 โครงการอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียนเทศบาลตาํบลลาดยาว 745,402 433,541.48 กองการศึกษา 

15 โครงการอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 2,548,546 2,111,771 กองการศึกษา 

16 โครงการจัดงานวันเด็กแห4งชาต ิ 100,000 89,050 กองการศึกษา 

17 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท�องถ่ินไทย 300,000 101,103 กองการศึกษา 

18 อุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ�าพ4อ-เจ�าแม4ลาดยาว 30,000 30,000 กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วยดําเนินการ 

19 เบ้ียยังชีพผู�สูงอาย ุ 9,010,800 8,755,540 กองการศึกษา 

20 เบ้ียยังชีพผู�พิการ 2,044,400 1,722,400 กองการศึกษา 

21 เบ้ียยังชีพผู�ป̀วยเอดส; 42,000 35,500 กองการศึกษา 

22 โครงการกีฬาอปท.เกมส;และกีฬาประเภทต4างๆ 50,000 4,832 กองการศึกษา 

23 โครงการส4งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 10,000 0 กองการศึกษา 

24 โครงการก4อสร�างอาคารโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว 4,840,000 3,510,000 กองการศึกษา 

25 โครงการส4งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผู�สูงอายุ*** 45,000 11,000 กองการศึกษา 

26 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 5,320,000 5,320,000 กองการศึกษา 

27 โครงการปฐมนิเทศผู�ปกครองนักเรียน 5,000 0 กองการศึกษา 

28 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน;ศูนย;พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 0 กองการศึกษา 

29 โครงการติดตั้งปIbมนํ้าและถังเก็บนํ้า 60,000 0 กองการศึกษา 

30 โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ; 30,000 0 กองการศึกษา 

31 โครงการกิจกรรมดนตรีเพ่ือประชาชนถนนคนเดิน 80,000 0 กองการศึกษา 

32 โครงการขยายเขตไฟฟJา 3 เฟส พร�อมติดตั้งหม�อแปลง 500,000 418,089.34 กองการศึกษา 

33 อุดหนุนเข�าค4ายคุณธรรมจริยธรรม 20,000 20,000 กองการศึกษา 

34 โครงการฝMกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน 130,000 157,100 
(โอนเพ่ิม) 

กองการศึกษา 

35 โครงการพัฒนากลุ4มสตรีและศึกษาดูงาน 100,000 0 กองการศึกษา 

36 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 5,000 0 กองการศึกษา 

29 โครงการติดตั้งปIbมนํ้าและถังเก็บนํ้า 60,000 0 กองการศึกษา 

37 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 300,000 300,000 กองสาธารณสุข 

38 อุดหนุนเงินกองทุนโรคเอดส;เฉลิมพระเกียรติฯ 2,000 0 กองสาธารณสุข 

39 อุดหนุนเงินให�แก4 อสม.ประจําหมู4บ�าน/ชุมชน จํานวน 15 ชุมชน 112,500 260,316 
(โอนเพ่ิม) 

กองสาธารณสุข 

40 อุดหนุนเงินโครงการพระราชดํารดิ�านสาธารณสุขฯ ** 300,000 300,000 กองสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วยดําเนินการ 

41 โครงการปJองกันและควบคุมโรคไข�หวัดนก 2,000 0 กองสาธารณสุข 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข 15,000 0 กองสาธารณสุข 

43 โครงการรณรงค;กําจัดยุงลายปJองกันโรคไข�เลือดออก 38,000 3,400 กองสาธารณสุข 

44 โครงการรณรงค;ฉีดวัคซีนปJองกันโรคพิษสุนัขบ�า 35,000 0 กองสาธารณสุข 

45 โครงการวัดปลอดเหล�า 3,000 3,000 กองสาธารณสุข 

46 โครงการออกหน4วยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีเพ่ือบริการประชาชน 10,000 2,220 กองสาธารณสุข 

 รวม 29,318,767 26,794,077.40  

***  โครงการท่ีตั้งจ4ายเป7นรายการใหม4 
**   โครงการท่ีจ4ายขาดจากเงินสะสม 

 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป$ 
ป$งบประมาณ พ.ศ.2561  

ยุทธศาสตร,ท่ี 3 การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งจ4าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ4าย 

(บาท) 

หน4วยดําเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศูนย;ข�อมูลการท4องเท่ียวอําเภอลาดยาว 30,000 0 กองวิชาการฯ 

 รวม 30,000   
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป$ 
ป$งบประมาณ พ.ศ.2561  

ยุทธศาสตร,ท่ี 4 การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วยดําเนินการ 

1 โครงการส4งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 9,900 กองการศึกษา 

 รวม 10,000   

 
 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป$ 
ป$งบประมาณ พ.ศ.2561  

ยุทธศาสตร,ท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อมและการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วยดําเนินการ 

1 โครงการขุดลอกท4อและรางระบายนํ้า 100,000 82,871.60 กองสาธารณสุข 

2 โครงการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
150,000 275,516.86 

(โอนเพ่ิม) 
กองสาธารณสุข 

3 โครงการคัดแยกขยะ 30,000 0 กองสาธารณสุข 

 รวม 280,000 358,388.46  
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป$ 

ป$งบประมาณ พ.ศ.2561  
ยุทธศาสตร,ท่ี 6 การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วยดําเนินการ 

1 โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน สํานักปลดัเทศบาล 1,812,000 1,450,710 สํานักปลดั 

2 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 10,000 8,400 สํานักปลดั 

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 20,000 สํานักปลดั 

4 โครงการเตรยีมความพร�อมในการเลือกตั้งทุกระดับ 5,000 0 สํานักปลดั 

5 โครงการสํารวจประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ 20,000 0 สํานักปลดั 

6 โครงการอบรมสมัมนาคณะผู�บรหิาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ�าง 
และพนักงานจ�าง 

100,000 121,400 
(โอนเพ่ิม) 

สํานักปลดั 

7 จัดซ้ือเครื่องโทรสาร 18,000 11,800 สํานักปลดั 

8 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตดิผนัง 17,000 17,000 สํานักปลดั 

9 จัดซ้ือเครื่องโทรศัพท;สํานักงาน 6,400 6,320 สํานักปลดั 

10 จัดซ้ือถังนํ้าแบบสแตนเลส 42,000 41,600 สํานักปลดั 

11 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร;สํานักงาน 16,000 16,000 สํานักปลดั 

12 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว 10,000 7,820 กองวิชาการฯ 

13 โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองวิชาการฯ 108,000 179,000 
(โอนเพ่ิม) 

กองวิชาการฯ 

14 โครงการประชาสมัพันธ;ภาพลักษณ;องค;กรประจําป9  140,000 107,000 กองวิชาการฯ 

15 โครงการอบรมเผยแพร4กฎหมายน4ารู� 10,000 20,000 
(โอนเพ่ิม) 

กองวิชาการฯ 

16 จัดซ้ือเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร; 116,000 83,000 กองวิชาการฯ 

17 จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร;ไฟฟJา 40,000 40,000 กองวิชาการฯ 

18 โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองคลัง 588,000 345,340 กองคลัง 

19 โครงการประชาสมัพันธ;การจัดเก็บภาษี  5,000 3,600 กองคลัง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังจ�าย 

(บาท) 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ�าย 

(บาท) 

หน�วยดําเนินการ 

20 โครงการจัดทําแผนชุมชน 30,000 20,251 กองการศึกษา 

21 โครงการสํารวจข�อมลูพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผน 30,000 792 กองการศึกษา 

22 โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองการศึกษา 1,716,000 1,694,730 กองการศึกษา 

23 โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ 2,688,000 2,492,130 กองสาธารณสุข 

24 จัดซ้ือคอมพิวเตอร;โน�ตบุ\ก 21,000 21,000 กองสาธารณสุข 

25 โครงการจ�างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองช4าง 972,000 921,800 กองช4าง 

26 จัดซ้ือโต\ะพร�อมเก�าอ้ีนักเรียน 60,000 60,000 กองการศึกษา 

27 จัดซ้ือตู�เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน 20,000 19,920 กองการศึกษา 

 รวม 8,620,400 7,709,613 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


