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วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 27,000.00            

ซ้ือพวกมาลาดอกไม้สด/พานพุ่มดอกไม้สด 500.00                
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12,220.00            

ซ้ือกระเบื้องลอน 4,970.00              

จ้างเหมาอาหารวา่งรับรองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 1,114.00              

ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในต าบลต้นธง 920,092.90           
จ้างเหมาจัดเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยในเขต้นที่ต าบลต้นธง 2,404,350.01        
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล 26,000.00            

ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 24,100.00            
ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 156,950.01           
ซ่อมครุภณัฑ์ส ารวจ 6,800.00              

ครุภณัฑ์โรงงาน 55,000.00            
ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 12,170.00            

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 593,660.00           
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000.00           

วสัดุอื่นๆ 24,820.00            
ครุภณัฑ์ส านักงาน 234,900.00           

วสัดุกีฬา 10,956.00            
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 177,862.30           
วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000.00            

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 154,722.40           
วสัดุเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 305,405.40           
วสัดุการเกษตร 64,555.00            

วสัดุงานบ้านงานครัว 331,101.00           
วสัดุก่อสร้าง 72,806.17            
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 18,000.00            
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วสัดุส านักงาน 367,324.00           
วสัดุคอมพิเตอร์ 359,357.00           
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โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอิทรีย์และวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 7,925.00              
โครงการประกอบสัมมาชีพในต าบลต้นธง กิจกรรม การท าเมี่ยงค า 2,050.00              

โครงการกีฬาเยาวและประชาชนต าบลต้นธง "ต้นธงเกมส์" คร้ังที่ 10 39,330.00            
โครงการสุขาภบิาลอาหาร ปี งปม.2563 54,550.00            
โครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐาน 23,242.50            

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี งปม.2563 103,340.00           
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ 27,000.00            
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง 32,983.00            

โครงการคัดแยกขยะ 52,886.00            
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้า 75,410.00            
โครงการพระราชด าริสาธารณสุข กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้าน 45,550.00            

โครงการประเพณีลอยโขมด ต.ต้นธง คร้ังที่ 5 338,975.00           
โครงการต้นธงวยัใสสานสายใยครอบครัว ประจ าปี งปม.2563 37,940.00            
โครงการจัดการขยะอันตราย 31,289.24            

จ้างเหมาท าตรายาง 5,810.00              
จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ปี งปม.2563 82,800.00            
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 10,608.00            

จ้างเหมาท าป้ายจราจรพร้อมติดต้ัง 67,100.00            
จัดซ้ือ(โครงการ)ต่างๆ 2,000.00              
จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหูมิร่างกาย 3,600.00              

จ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิูล 3,500.00              
จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ 29,000.00            
จ้างเหมาท าสต๊ิกเกอร์ตัวหนังสือติดรถกูช้ีพฉุกเฉิน 1,200.00              

จ้างเหมาบันทึกภาพวนัปิยมหาราช 2,500.00              
จ้างเหมาติดต้ังระบบเครือข่ายความเร็วสูงภายใน ทต.ต้นธง(ระบบอินเตอร์เน็ต 2 วงจร) 96,000.00            
จ้างเหมาเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ต่อโดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเวบ็ไซต์ 13,910.00            
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ประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นธง ประจ าปี 2563 40,050.00            
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โครงการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชินคุณกุนยา 20,000.00            
โครงการคัดกรองพัฒนาเด็กและส่งเสริมสุภาพด้านร่างกายเด็ก 4,400.00              
โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน้ า 7,310.00              

โครงการถังบับัดน้ าเสียภมูิปัญญาท้องถิน่ 16,330.00            
โครงการส่งเสริมประกอบสัมมาชีพใน ต.ต้นธง กิจกรรม ท าขนมไทย 6,875.00              
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ต.ต้นธง 8,950.00              

โครงการส่งเสริมภาพฟันวยัอนุบาล 14,300.00            
โครงการส่งเสริมปลอดภยัและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวยั 11,500.00            
โครงการท าสลากย้อม สลากภตัร 15,350.00            

โครงการคัดกรองพัฒนาเด็กและส่งเสริมสุภาพร่างกายเด็ก 12,200.00            
โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่เด็กและเยาวชน 7,850.00              
โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนใน ต.ต้นธง 7,950.00              

โครงการประกอบสัมมาชีพใน ต.ต้นธง กิจกรรม แปรรูปผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้ 5,950.00              
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กิจกรรม ชะลอใจ ชะลอวยัใส่ใจสุขภาพ 3,450.00              
โครงการให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวติคุณภาพชีวติ กิจกรรม พัฒนาความพร้อมของผู้สูงอายุฯ 6,150.00              

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า ต.ต้นธง 14,990.00            
โครงการให้ความรู้พัฒนาคุณภาพฯ กิจกรรมชีวติวถิีใหม่ของคนไทยในปัจจุบัน 7,350.00              
โครงการพัฒนาศีกยภาพฯกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ฯ 22,170.00            

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรกิจกรรม แปรรูปสมุนไพร 9,170.00              
โครงการก าจัดวชัพืชแม่น้ าล าคลองแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆใน ต.ต้นธง 19,243.00            
โครงการก าจัดผักตบชวาและวชัพืชในแม่น้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 44,936.00            

โครงการประกอบสัมมาชีพในต าบลต้นธง  กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 7,250.00              
โครงการรณรงค์รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรม ปลูกต้นไม้ฯ 450.00                
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่(ท าเทียนพรรษา) 76,717.00            

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กิจกรรม สิทธปิระโยชน์ผู้สูงอายุ 10,600.00            
โครงการประกอบสัมมาชีพในต าบลต้นธง กิจกรรม ประดิษฐ์พวงมาลัยพลาสติก 7,750.00              
โครงการพัฒนาอาชีพปลูกพืช กิจกรรม การเก็บและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 13,725.00            

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ีงบประมาณ 2563

รายการ ยอดรวม
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109 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3/1 เลียบล าเหมืองริมปิงบ้านสันมะนะ ม.6 236,000.00           

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.3/1(ต่อเนื่อง)ฝายสบทา ม.9 197,000.00           
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 2 จ านวน 2 จุด ม.11 71,900.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.1/4 บ้านนายทว ีอินทร์วรรณ ม.9 188,000.00           

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแบบ Ovev-Lay โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีน ซ.11 ม.3 154,000.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ10(เชื่อม ม.6,7,8)และโครงการงานเทคอนกรีน คสล. เลียบล าเหมืองฯ 277,000.00           
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดรางบริเวณ ซอย รร.อรพิน โครงการทรัพย์มาลี 1,2,3, ม.10 495,945.00           

โครงการต้ังจุดบริการเทศกาลปีใหม่ 16,956.00            
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณด้านข้างและด้านหลังป้าจวนฯ ม.2 371,127.00           
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีนฯ ถนนเลียบล าเหมืองไม้แดง(คันทรีโฮม 1)ม.4 300,000.00           

โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวณัฯ 19,249.00            
โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างสมาชิกสภาและประชาชน 16-20 ธค.62 10,990.00            
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานฯ 87,500.00            

จัดซ้ือถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 327,162.00           
โครงการช่วยเหลือ ทต.สมาชิก ส.ท.ท.โรคติดเชื้อโรควดิ-19 ตู้ปันสุข 6,765.00              
โครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวณัฯ 28,630.00            

จ้างเหมาจัดท าแผ่นป้ายไวนิลจ านวนราษฎรและผู้มีสิทธเิลือกต้ังต.ต้นธง 810.00                
จ้างเหมาจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ ์ทต.ต้นธง 100,000.00           
โครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ปี61-64 18,445.00            

โครงการป้องกันโรคโคโรนา 2019 และการจัดท าหน้ากาก 4,850.00              
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ประชาสัมพัธโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 3,720.00              
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 2,000.00              

โครงการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 64,900.00            
โครงการเฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 54,314.00            
โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ฯ 193,500.00           

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ีงบประมาณ 2563
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โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 48,548.00            
โครงการพระราชด าริด้าน สธ. กิจกรรม ต้านภยัมะเร็งเต้านม 30,150.00            
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.1 บ้านศรีย้อย ม.4 300,657.00           
โครงการถนน คสล.หน้าวดัถึงป่าช้า ซอย 17/1 เร่ิมจากบ้านนายไฉน ม.8 284,100.00           

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซ.2 ม.1 บ้านสันต้นธง 622,000.00           
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2 (ต่อเนื่อง) บ้านป้าเพ็ญ ม.10 452,180.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบล าเหมืองใหม่เชื่อมถนนหลังวดัสันต้นธง ม.2 307,000.00           

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมยกระดับปรับพื้นถนน คสล. บริเวณ ศูนย์เด็ก ทต.ต้นธง 361,608.00           
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 2 บ้านสันมหาพน ม.11 630,000.00           
โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ(โดยวางท่อระบายน้ าสายเลียบล าเหมืองไม้แดงฯ) 70,500.00            

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 25 บ้านจักรค าภมิุข ม.7 108,900.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 26 (ต่อเนื่อง) บ้านจักรค าภมิุข ม.7 80,000.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 24 บ้านจักรค าภมิุข ม.7 41,300.00            

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านจักรค าภมิุข ม.7 199,800.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 (ซอยอุ้ยสม) บ้านใหม่สันมะนะ ม.8 72,000.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 บ้านจักรค าภมิุข ม.7 203,500.00           

โครงการงานซ่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยหลัง รร.อรพิน(บริเวณบ้านอาจาร์ด ารง)บ้านริมกวง ม.10 84,000.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 ถึง ซอยเลียบข้าง ม.5 บ้านพันตาเกิน 253,000.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อม ซอย 2/1 ม.5 บ้านพันตาเกิน 268,800.00           

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 10/4 บ้านสันต้นธง ม.2 169,000.00           
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีน ถนนข้างวดักูล่ะมัก ม.4 375,340.00           
โครงการงานวางท่อลอดเหล่ียม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบล าเหมืองใหม่ ม.3 569,000.00           

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ล าเหมืองบริเวณหลังโรงแรมสตาร์อิน ม.1 509,000.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 89 บ้านสันต้นธง ม.1 434,500.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บรเวณซอยข้างบ้าน ร.ต.ท. เฉลิมชัย ค าใส ม.1 66,500.00            

โครงการก่อสร้างลาน คสล. ณ ที่สาธารณประโยชน์สุสานบ้านพันตาเกิน ม.5 123,000.00           
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซ.9 (หลังศูนย์ฯ) ม.11 502,970.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10/1 บ้านสันต้นธง ม.2 424,000.00           
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 เชื่อม ซ.5 (ซอยป่าช้า)(ต่อเนื่อง) ม.4 42,500.00            
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146 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง บริเวณ รร.อรพิน โครงการทรัพย์มาลี ม.10 182,000.00           

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย10/2,3,5,6 ม.2 บ้านสันต้นธง 430,000.00           
โครงการงานปรับปรุงระบบสูบน้ าของกิจการประปา ทต.ต้นธง ม.2 บ้านสันต้นธง 125,000.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบล าเหมืองกลางริมปิง (ต่อเนื่อง) ม.6,8 บ้านใหม่สันมะนะ 1,683,000.00        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย12 (ขยายไหล่ทาง) บ้านศรีย้อย ม.4 201,800.00           
โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหล่ียม คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ข้างบ้านลุงแสง อภวิงค์ ม.10 416,000.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 บ้านพันตาเกิน ม.5 227,600.00           

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 ถึงปากซอยล่องเลียบข้าง ม.5 บ้านพันตาเกิน 369,600.00           
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 18 (ข้างบ้านนายทว ีวรรณธง) บ้านศรีย้อย ม.4 74,800.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/3 บ้านปากล้อง ม.9 403,300.00           

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ีงบประมาณ 2563

รายการ ยอดรวม


