
รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 8,311.35          

จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,400.00        

จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 4,160.00          

จัดซ้ือวัสดอ่ืุนๆ 20,400.00        

จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 7,200.00          

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์สันักงาน 18,500.00        

เดือน ตุลาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

เดือน ตุลาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

 -  5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 8,311.35  

 26,400.00  

 4,160.00  

 20,400.00  

 7,200.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามัน

เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า

และวิทย ุ
จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ

)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 8,311.35 26,400.00 4,160.00 20,400.00 7,200.00

เดือน ตุลาคม 2560 งปม.2561 

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00  20,000.00

1
 18,500.00  

1

จัดซ้ือครุภัณฑ์สันักงาน 18,500.00

เดือน ตุลาคม 2560 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,300.00          
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 36,105.00        

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

11,160.00        

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตา่งๆ 5,590.00          

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

60,000.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 700.00            
จ้างเหมาท า(โครงการ)ตา่งๆ 226,650.00      
จ้างเหมาพนักงาน 392,162.00      

เดือน ตุลาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

เดือน ตุลาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

 2,300.00  

 36,105.00  

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

ชุดข้อมูล1 2,300.00 36,105.00

เดือน ตุลาคม 2560 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท า(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 11,160.00  

 5,590.00  

 60,000.00  

 700.00  

 226,650.00  

 392,162.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาถ่าย

เอกสาร ต่างๆ 

จ้างเหมา
ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมาท า
ป้าย,ป้ายไวนิล 

ต่างๆ 

จ้างเหมาท า
(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 11,160.00 5,590.00 60,000.00 700.00 226,650.00 392,162.00

เดือน ตุลาคม 2560 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 8,963.00          
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 6,870.00          
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,217.00        
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 17,997.00        
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 30,218.00        
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 2,060.00          

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 87,350.00        

เดือน พฤศจกิายน 2560  ปีงบประมาณ 2561

เดือน พฤศจกิายน 2560  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 8,963.00  

 6,870.00  

 28,217.00  

 17,997.00  

 30,218.00  

 2,060.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือ(โครง

การ)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 8,963.00 6,870.00 28,217.00 17,997.00 30,218.00 2,060.00

เดือน พฤศจิกายน 2560 งปม.2561 

 -  50,000.00  100,000.00

1  87,350.00  

1

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทย ุ
87,350.00

เดือน พฤศจิกายน 2560 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

27,280.00        

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม ตา่งๆ 3,715.00          
จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 25,316.00        

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

595.00            

จ้างเหมาท า(โครงการ)ตา่งๆ 6,000.00          
จ้างเหมาพนักงาน 384,153.00      

เดือน พฤศจกิายน 2560  ปีงบประมาณ 2561

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 … 

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ต่างๆ 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมาท า(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 27,280.00  

 3,715.00  

 25,316.00  

 595.00  

 6,000.00  

 384,153.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 
3 ขวบ 

(ศพด) 

จ้างเหมาถ่าย

เอกสาร เข้า

เล่ม ต่างๆ 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไว

นิล ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อม

เครื่องดื่ม 
ต่างๆ 

จ้างเหมาท า

(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 27,280.00 3,715.00 25,316.00 595.00 6,000.00 384,153.00

เดือน พฤศจิกายน 2560 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 20,525.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 3,600.00          
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,320.00        
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 1,250.00          

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 211,600.00      
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 312,000.00      
จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 15,500.00        
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 4,900.00          

เดือน ธันวาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

เดือน ธันวาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 

 211,600.00  

 312,000.00  

 15,500.00  

 4,900.00  

จัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

โฆษณาและ

เผยแพร่ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

ส ารวจ 

ชุดข้อมูล1 211,600.00 312,000.00 15,500.00 4,900.00

เดือน ธันวาคม 2560 งปม.2561 

 -  5,000.00  10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 20,525.00  

 3,600.00  

 19,320.00  

 1,250.00  

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามัน

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือ(โครงการ)

ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 20,525.00 3,600.00 19,320.00 1,250.00

เดือน ธันวาคม 2560 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

49,420.00        

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

26,040.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 9,700.00          

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

1,625.00          

จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 2,140.00          

จ้างเหมาพนักงาน 374,119.00      

เดือน ธันวาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

เดือน ธันวาคม 2560  ปีงบประมาณ 2561

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00

1  49,420.00  

1

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง 
49,420.00

เดือน ธันวาคม 2560 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 26,040.00  

 9,700.00  

 1,625.00  

 2,140.00  

 374,119.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท าป้าย,

ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 26,040.00 9,700.00 1,625.00 2,140.00 374,119.00

เดือน ธันวาคม 2560 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 86,972.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 58,020.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,857.20        
จัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัว 1,925.00          
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 13,324.00        
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 810.00            
จัดซ้ือวัสดเุครื่องดบัเพลิง 3,600.00          
จัดซ้ือยานพาหนะและหล่อลื่น 2,730.00          
จัดซ้ืออุปกรณ(์โครงการ)ตา่งๆ 45,946.00        

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000.00        

เดือน มกราคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน มกราคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00  100,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง 

จัดซ้ือยานพาหนะและหล่อลื่น 

จัดซ้ืออุปกรณ์(โครงการ)ต่างๆ 

 86,972.00  

 58,020.00  

 23,857.20  

 1,925.00  

 13,324.00  

 810.00  

 3,600.00  

 2,730.00  

 45,946.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเต

อร์ 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อ

ลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ
งานบ้าน

งานครัว 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุ
เครื่อง

ดับเพลิง 

จัดซ้ือ

ยานพาหน

ะและหล่อ
ลื่น 

จัดซ้ือ

อุปกรณ์

(โครงการ)
ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 86,972.00 58,020.00 23,857.20 1,925.00 13,324.00 810.00 3,600.00 2,730.00 45,946.00

เดือน มกราคม 2561 งปม.2561 

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00

1  12,000.00  

1

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ส านักงาน 
12,000.00

เดือน มกราคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

26,040.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 15,970.00        

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

49,095.00        

จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 2,500.00          

จ้างเหมาพนักงาน 337,300.00      

เดือน มกราคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่าง… 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 26,040.00  

 15,970.00  

 49,095.00  

 2,500.00  

 337,300.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไวนิล 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 26,040.00 15,970.00 49,095.00 2,500.00 337,300.00

เดือน มกราคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 750.00            
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 7,200.00          
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,964.00        
จัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัว 7,735.00          
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 34,721.00        
จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์กีฬา 20,000.00        
จัดซ้ืออุปกรณ(์โครงการ)ตา่งๆ 14,480.00        

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 19,000.00        
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 4,500.00          

เดือน กุมภาพันธ์ 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

จัดซ้ืออุปกรณ์(โครงการ)ต่างๆ 

 750.00  

 7,200.00  

 19,964.00  

 7,735.00  

 34,721.00  

 20,000.00  

 14,480.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

งานบ้านงาน

ครัว 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา 

จัดซ้ือ

อุปกรณ์

(โครงการ)
ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 750.00 7,200.00 19,964.00 7,735.00 34,721.00 20,000.00 14,480.00

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 งปม.2561 

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00  20,000.00

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 

 19,000.00  

 4,500.00  

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 

ชุดข้อมูล1 19,000.00 4,500.00

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 2,140.00          
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,092.00          

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

24,800.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 5,170.00          

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

26,225.00        

จ้างเหมา(โครงการ) ตา่งๆ 45,500.00        

จ้างเหมาพนักงาน 348,550.00      

เดือน กุมภาพันธ์ 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  1,000.00  2,000.00  3,000.00  4,000.00  5,000.00

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

 2,140.00  

 4,092.00  

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

ชุดข้อมูล1 2,140.00 4,092.00

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่าง… 

จ้างเหมา(โครงการ) ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 24,800.00  

 5,170.00  

 26,225.00  

 45,500.00  

 348,550.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไวนิล 
ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร
กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ) 
ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 24,800.00 5,170.00 26,225.00 45,500.00 348,550.00

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 21,220.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 12,740.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,399.20        
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 67,850.00        
จัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัว 5,106.00          
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 36,897.00        

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00        

เดือน มีนาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน มีนาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 21,220.00  

 12,740.00  

 25,399.20  

 67,850.00  

 5,106.00  

 36,897.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ

งานบ้านงาน

ครัว 

จัดซ้ือ(โครงก

าร)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 21,220.00 12,740.00 25,399.20 67,850.00 5,106.00 36,897.00

เดือน มีนาคม 2561 งปม.2561 

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00

1
 30,000.00  

1

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00

เดือน มีนาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 900.00            
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 13,738.00        
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 1,850.00          

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

25,620.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 450.00            

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

10,130.00        

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม ตา่งๆ 20,175.00        
จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 4,311.00          

จ้างเหมาพนักงาน 333,800.00      

เดือน มีนาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน มีนาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

การเกษตร 

 900.00  

 13,738.00  

 1,850.00  

จ้างเหมาซ่อมแซม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซม

ยานพาหนะและขนส่ง 

จ้างเหมาซ่อมแซม

ครุภัณฑ์การเกษตร 

ชุดข้อมูล1 900.00 13,738.00 1,850.00

เดือน มีนาคม 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม ต่างๆ 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 25,620.00  

 450.00  

 10,130.00  

 20,175.00  

 4,311.00  

 333,800.00  

จ้างเหมา
ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไว

นิล ต่างๆ 

จ้างเหมา
ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อม

เครื่องดื่ม 
ต่างๆ 

จ้างเหมาถ่าย
เอกสารและ

ท ารูปเล่ม 
ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา
พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 25,620.00 450.00 10,130.00 20,175.00 4,311.00 333,800.00

เดือน มีนาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 705.00            
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 1,960.00          
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,085.00        
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 11,700.35        
จัดซ้ือวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 4,815.00          
จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 19,118.00        
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 15,392.00        

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 11,523.00        

เดือน เมษายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน เมษายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 705.00  

 1,960.00  

 25,085.00  

 11,700.35  

 4,815.00  

 19,118.00  

 15,392.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอ

ร ์

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อ

ลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ

ยานพาหนะ

และขนส่ง 

จัดซ้ือวัสดุ

การเกษตร 

จัดซ้ือ(โคร

งการ)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 705.00 1,960.00 25,085.00 11,700.35 4,815.00 19,118.00 15,392.00

เดือน เมษายน 2561 งปม.2561 

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00

1  11,523.00  

1

จ้างเหมาซ่อมแซม

ยานพาหนะและขนส่ง 
11,523.00

เดือน เมาษายน 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

8,000.00          

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 5,650.00          

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

40,650.00        

จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 22,200.00        
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 3,000.00          

จ้างเหมาพนักงาน 339,133.00      

เดือน เมษายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 

จ้างเหมาพนักงาน 

 8,000.00  

 5,650.00  

 40,650.00  

 22,200.00  

 3,000.00  

 339,133.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไวนิล 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมาถ่าย

เอกสารและท า

รูปเล่ม 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 8,000.00 5,650.00 40,650.00 22,200.00 3,000.00 339,133.00

เดือน เมษายน 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 11,807.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 35,660.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,895.00        
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 4,005.00          
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 9,131.00          
จัดซ้ือวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 34,840.00        
จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 3,900.00          
จัดซ้ือวัสดอ่ืุนๆ 600.00            
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 44,030.00        

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 11,600.00        
จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,900.00          

เดือน พฤษภาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน พฤษภาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00  50,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ… 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 11,807.00  

 35,660.00  

 33,895.00  

 4,005.00  

 9,131.00  

 34,840.00  

 3,900.00  

 600.00  

 44,030.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเต

อร์ 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อ

ลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุ

ยานพาหน
ะและ
ขนส่ง 

จัดซ้ือวัสดุ

การเกษตร 

จัดซ้ือวัสดุ

อ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โค

รงการ)

ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 11,807.00 35,660.00 33,895.00 4,005.00 9,131.00 34,840.00 3,900.00 600.00 44,030.00

เดือน พฤษภาคม 2561 งปม.2561 

 -  2,000.00  4,000.00  6,000.00  8,000.00  10,000.00 12,000.00

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 11,600.00  

 5,900.00  

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ชุดข้อมูล1 11,600.00 5,900.00

เดือน พฤษภาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,100.00          
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,680.00          
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 42,715.00        
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 2,530.00          

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

19,220.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 5,150.00          

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

34,475.00        

จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 39,550.00        

จ้างเหมาพนักงาน 348,444.00      

เดือน พฤษภาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน พฤษภาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00  20,000.00  30,000.00  40,000.00  50,000.00

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 

 3,100.00  

 3,680.00  

 42,715.00  

 2,530.00  

จ้างเหมาซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ้างเหมาซ่อมแซม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซม

ยานพาหนะและขนส่ง 

จ้างเหมาซ่อมแซม

ครุภัณฑ์การเกษตร 

ชุดข้อมูล1 3,100.00 3,680.00 42,715.00 2,530.00

เดือน พฤษภาคม 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 19,220.00  

 5,150.00  

 34,475.00  

 39,550.00  

 348,444.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท าป้าย

,ป้ายไวนิล 
ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร
กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 19,220.00 5,150.00 34,475.00 39,550.00 348,444.00

เดือน พฤษภาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 64,162.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 41,990.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 32,400.10        
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 21,420.00        
จัดซ้ือวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 8,700.00          
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 29,253.00        
จัดซ้ือวัสดอ่ืุนๆ 1,900.00          
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 25,500.00        

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9,950.00          
จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 9,750.00          

เดือน มิถุนายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน มิถุนายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 64,162.00  

 41,990.00  

 32,400.10  

 21,420.00  

 8,700.00  

 29,253.00  

 1,900.00  

 25,500.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเต

อร์ 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อ

ลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ

ยานพาหน

ะและขนส่ง 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุ

อ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โคร

งการ)

ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 64,162.00 41,990.00 32,400.10 21,420.00 8,700.00 29,253.00 1,900.00 25,500.00

เดือน มิถุนายน 2561 งปม.2561 

 9,600.00  9,700.00  9,800.00  9,900.00  10,000.00

จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 

 9,950.00  

 9,750.00  

จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 

ชุดข้อมูล1 9,950.00 9,750.00

เดือน มิถุนายน 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,920.00          

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

19,380.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 16,408.00        

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

41,868.00        

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 11,370.00        
จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 90,000.00        

จ้างเหมาพนักงาน 345,999.00      

เดือน มิถุนายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน มิถุนายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  1,000.00  2,000.00  3,000.00

1
 2,920.00  

1

จ้างเหมาซ่อมแซม

ยานพาหนะและขนส่ง 
2,920.00

เดือน มิถุนายน 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 19,380.00  

 16,408.00  

 41,868.00  

 11,370.00  

 90,000.00  

 345,999.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไว

นิล ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อม

เครื่องดื่ม 
ต่างๆ 

จ้างเหมาถ่าย

เอกสารและ

ท ารูปเล่ม 

จ้างเหมา

(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 19,380.00 16,408.00 41,868.00 11,370.00 90,000.00 345,999.00

เดือน มิถุนายน 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 23,082.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,720.00        
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 90,865.00        
จัดซ้ือวัสดเุครื่องดบัเพลิง 13,600.00        
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 10,300.00        
จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,176.00        
จัดซ้ือวัสดอ่ืุนๆ 9,600.00          
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 73,120.00        

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 79,608.00        

เดือน กรกฎาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน กรกฎาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00  100,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 23,082.00  

 27,720.00  

 90,865.00  

 13,600.00  

 10,300.00  

 13,176.00  

 9,600.00  

 73,120.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อ

ลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ

เครื่อง

ดับเพลิง 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสต

ร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซ้ือวัสดุ

อ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โคร

งการ)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 23,082.00 27,720.00 90,865.00 13,600.00 10,300.00 13,176.00 9,600.00 73,120.00

เดือน กรกฎาคม 2561 งปม.2561 

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00

1  79,608.00  

1

จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
79,608.00

เดือน กรกฎาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

8,164.31          

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

21,200.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 28,574.00        

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

71,660.00        

จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 52,650.00        

จ้างเหมาพนักงาน 357,213.00      

เดือน กรกฎาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน กรกฎาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  5,000.00  10,000.00

1  8,164.31  

1

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง 
8,164.31

เดือน กรกฎาคม 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 21,200.00  

 28,574.00  

 71,660.00  

 52,650.00  

 357,213.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท าป้าย

,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 21,200.00 28,574.00 71,660.00 52,650.00 357,213.00

เดือน กรกฎาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 12,240.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 52,660.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,450.10        
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 3,500.00          
จัดซ้ือวัสดอ่ืุนๆ 11,400.00        
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 11,757.00        

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 6,000.00          

เดือน สิงหาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน สิงหาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 12,240.00  

 52,660.00  

 31,450.10  

 3,500.00  

 11,400.00  

 11,757.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามัน

เชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 

จัดซ้ือ(โครงการ

)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 12,240.00 52,660.00 31,450.10 3,500.00 11,400.00 11,757.00

เดือน สิงหาคม 2561 งปม.2561 

 -  2,000.00  4,000.00  6,000.00

1
 6,000.00  

1

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 6,000.00

เดือน สิงหาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,110.00        

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

13,693.00        

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ 
(ศพด)

23,320.00        

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ตา่งๆ 14,970.00        

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตา่งๆ

60,900.00        

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 4,450.00          
จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 259,000.00      

จ้างเหมาพนักงาน 362,900.00      

เดือน สิงหาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน สิงหาคม 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00  20,000.00

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง 

 17,110.00  

 13,693.00  

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 

ชุดข้อมูล1 17,110.00 13,693.00

เดือน สิงหาคม 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาท าอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล ต่างๆ 

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 23,320.00  

 14,970.00  

 60,900.00  

 4,450.00  

 259,000.00  

 362,900.00  

จ้างเหมา

ท าอาหาร
กลางวันเด็ก 3 
ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไว

นิล ต่างๆ 

จ้างเหมา

ท าอาหาร
กลางวัน,ว่าง

พร้อม

เครื่องดื่ม 
ต่างๆ 

จ้างเหมาถ่าย

เอกสารและ

ท ารูปเล่ม 

จ้างเหมา

(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 23,320.00 14,970.00 60,900.00 4,450.00 259,000.00 362,900.00

เดือน สิงหาคม 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือวัสดสุ านักงาน 34,786.00        
จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ 79,710.00        
จัดซ้ือวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29,835.50        
จัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัว 181,243.00      
จัดซ้ือวัสดกุ่อสร้าง 107,646.00      
จัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 34,721.00        
จัดซ้ือวัสดสุื่อการเรียนการสอน 104,890.00      
จัดซ้ือ(โครงการ)ตา่งๆ 3,900.00          

รายการ ยอดรวม
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 6,500.00          
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 145,200.00      
จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 74,290.00        
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 6,000.00          
จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 38,600.00        

เดือน กันยายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน กันยายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  50,000.00  100,000.00  150,000.00  200,000.00

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอน 

จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 

 34,786.00  

 79,710.00  

 29,835.50  

 181,243.00  

 107,646.00  

 34,721.00  

 104,890.00  

 3,900.00  

จัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน 

จัดซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอ

ร ์

จัดซ้ือวัสดุ

น้ ามัน

เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

จัดซ้ือวัสดุ

งานบ้าน

งานครัว 

จัดซ้ือวัสดุ

ก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุ

ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

จัดซ้ือวัสดุ

ส่ือการเรียน

การสอน 

จัดซ้ือ(โครง

การ)ต่างๆ 

ชุดข้อมูล1 34,786.00 79,710.00 29,835.50 181,243.00 107,646.00 34,721.00 104,890.00 3,900.00

เดือน กันยายน 2561 งปม.2561 

 -  50,000.00  100,000.00  150,000.00

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 6,500.00  

 145,200.00  

 74,290.00  

 6,000.00  

 38,600.00  

จัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

การเกษตร 

จัดซ้ือครุภัณฑ์

โฆษณาและ

เผยแพร่ 

ชุดข้อมูล1 6,500.00 145,200.00 74,290.00 6,000.00 38,600.00

เดือน กันยายน 2561 งปม.2561 



รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,600.00          

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

52,831.00        

รายการ ยอดรวม
จ้างเหมาอาหารกลางวันเดก็ 3 ขวบ (ศพด) 21,200.00        
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,475.00          
จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล 35,040.00        

จ้างเหมาอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม
เครื่องดื่ม(โครงการ)ตา่งๆ

33,250.00        

จ้างเหมา(โครงการ)ตา่งๆ 22,750.00        
จ้างเหมาพนักงาน 344,100.00      

เดือน กันยายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

เดือน กันยายน 2561  ปีงบประมาณ 2561

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง 

 7,600.00  

 52,831.00  

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง 

ชุดข้อมูล1 7,600.00 52,831.00

เดือน กันยายน 2561 งปม.2561 

 -  100,000.00  200,000.00  300,000.00  400,000.00

จ้างเหมาอาหารกลางวันเด็ก 3 ขวบ … 

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

จ้างเหมาท าป้าย,ป้ายไวนิล 

จ้างเหมาอาหารกลางวัน,ว่างพร้อม… 

จ้างเหมา(โครงการ)ต่างๆ 

จ้างเหมาพนักงาน 

 21,200.00  

 6,475.00  

 35,040.00  

 33,250.00  

 22,750.00  

 344,100.00  

จ้างเหมา

อาหาร

กลางวันเด็ก 
3 ขวบ (ศพด) 

จ้างเหมาถ่าย

เอกสาร 

จ้างเหมาท า

ป้าย,ป้ายไว

นิล 

จ้างเหมา

อาหาร

กลางวัน,ว่าง
พร้อม

เครื่องดื่ม
(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา

(โครงการ)

ต่างๆ 

จ้างเหมา

พนักงาน 

ชุดข้อมูล1 21,200.00 6,475.00 35,040.00 33,250.00 22,750.00 344,100.00

เดือน กันยายน 2561 งปม.2561 


