
 
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนทีพ่บประชาชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
*************** 

๑.   หลักการและเหตุผล 
              จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคมด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนา อีกทั้ง  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
(ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไป          
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล   
ดงเย็น  มีวิสัยทัศน ์คือ“ต าบลดงเย็น ต้องก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีระบบ บริหารงบเข้าถึงทุกกลุ่มคน ประชาชน
ตรวจสอบได้ ” จึงถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

              เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือออกให้บริการกับประชาชน
ในงานด้านต่างๆ  ส านักปลัดฯ ให้บริการในด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ         
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส          
และประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลังให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ กองช่าง
ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการต่างๆ และการ
ให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงาน      
ที่ผ่านมา 
๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือออกให้บริการแก่ประชาชน นอกสถานที่ ในการับบริการในด้านต่างๆ  
 ๒.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
                 องค์การบริหาร ส่วนต าบลดงเย็น 

๒.๓  เพ่ือให้บริการประชาชนในให้ความความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง 
๒.๔  เพ่ือให้บริการประชาชนในการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
๒.๕  เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๖ เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้าน 
       สาธารณูปการต่าง ๆ 
๒.๗  เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
๒.๘ เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นจ านวน  ๘  หมู่บ้าน 

/๔. วิธีด าเนินการ... 



 

-๒- 

๔.  วิธีด าเนินการ 
๔.๑  เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
๔.๒  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล/ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
๔.๓  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วถึง 
๔.๔  ด าเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม 
       กิจกรรมที่ ๑ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนโดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ คัดแยกขยะมูลฝอย  
 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 รับฟังปัญหา ความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน 
 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   
 รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบ 

                          ปัญหาของประชาชน 
 ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 
 การให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ  
 แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 ฯลฯ 

  ๔.๕ ประเมินผลโครงการฯ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖.  สถานที่ด าเนินการ 
๖.๑  ณ  ศาลาประชาคม ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๘  

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
             ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งบด าเนินการ หมวดตอบแทน ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ดงเย็น เคลื่อนที่พบประชาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นจ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามผนวก   
(ข) แนบท้ายโครงการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย)  

๘.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี 

 

/๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง... 

 
  



 

-๓- 

๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๑  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านดุง 
 ๙.๒  โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบลดงเย็น 
 ๙.๓  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดงเย็น ๕ แห่ง 
 ๙.๔  ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลดงเย็น 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะ 
 ๑๐.๒  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืนๆ 

๑๐.๓  ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง 
๑๐.๔  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๑๐.๕ ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

          ๑๐.๖ ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการอย่างทั่วถึง 

๑๑. การประเมินผล 
-ประเมินผลโครงการโดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 

   
       (ลงชื่อ)     ผู้เขียนโครงการ 
              (นางสาวปนัดดา กาหวาย) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
       (นายฐานิสร์  มูลดี) 
     หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑๑.  ความเห็นของผู้เห็นชอบโครงการ 
......................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายพงษ์ศิริ ป้องปาน) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

๑๒.  ผู้อนุมัติโครงการ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)    อนุมัติโครงการ 
                                                           (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 



 
 

ผนวก  (ก) 
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนที่พบประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
************************************* 

 
วันเดือนปี หมู่ที่ เวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๑ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ก าหนดการ 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ๒ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน อาจมีการ 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๓ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เปลี่ยนแปลง 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๔ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตามความ 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๕ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เหมาะสม 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ๖ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๗ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๘ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

 
 
 

***ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผนวก  (ข) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนที่พบประชาชน  

************************** 
  งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ทั้งสิ้น     ๑๐,๐๐๐.-    บาท   แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 
๑. ค่าจัดท าป้าย     ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร จ านวน ๑ ผืน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  เป็นเงิน ๕๐๐ บาท   
๒. ค่าวัสดุจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แจกจ่ายให้ประชาชน จ านวนๆ ๔๐๐ ชุดละ  ๘  บาท 
          เป็นเงิน ๓,๒๐๐.- บาท 
 

รวมงบประมาณที่จ่ายในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน   ๓,๗๐๐.-บาท 
(-สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

 
***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้*** 



 
 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการ อบต. ดงเย็น เคลื่อนที่ พบประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เวลา  ๐๘.๓๐ น. -    ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. -   ประธานกล่าวเปิดโครงการ  

- ให้ความรู้ในการคักแยกขยะ 

- ให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- รับฟังปัญหา ความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน 

- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   

- รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 

- รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และ
ตอบ ปัญหาของประชาชน 

- ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 

- การให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ  

- แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
เวลา  ๑๒.๐๐ น.  -    สิ้นสุดงานโครงการ อบต.ฯ 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น (ส านักงานปลัด)  โทร. ๐๔๒-๑๓๖๐๙๒ 
ที ่อด ๘๒๗๐๑/๒๕๖๑     วันที่         เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น/ปลัด อบต.ดงเย็น หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดงเย็น 

           เรื่องเดิม 

      ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
ได้ตั้งงบประมาณใน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ หมวดตอบแทน ใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายตามโครงการ อบต.   
ดงเย็น เคลื่อนที่พบประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นจ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการ อบต.
เคลื่อนที่                    

 ข้อเท็จจริง 

ด้วย ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้จัดท าโครงการ อบต.  เคลื่อนที่เพ่ือประชาชน  
โดยมีวัตถุประสงค ์

   ๒.๑   ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะ 
 ๒.๒   เพ่ือสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร 
                  ส่วนต าบลดงเย็น 

๒.๓  เพ่ือให้บริการประชาชนในให้ความความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง 
๒.๔  เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๕  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้าน 
       สาธารณูปการต่าง ๆ 
๒.๖  เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
๒.๗  เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆที่เก่ียวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 

ข้อเสนอ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติด าเนิน  โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน   ในห้วงเดือน เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามโครงการที่น าเรียนมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
 
                                                                            

                                                        ( นางสาวปนัดดา  กาหวาย) 
                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
 

/ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด... 
 
 



 
-๒- 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
 
   .......................................................................................................................... 
 

            (นายฐานิสร์  มูลดี) 
             หัวหน้าส านักปลัด 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
   ............................................................................................................. 
 
 

            (นายพงษ์ศิริ  ป้องปาน) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
 

  ค าสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
                             (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

 



 
 
 

 
ที่  อด ๘๒๗๐๑/                                                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
                                                         หมู่ที่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง อด ๔๑๑๙๐ 
 

                               เมษายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 

เรียน    ก านันต าบลดงเย็น  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  

ส่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนที่พบประชาชน 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     จ านวน ๑ ฉบับ 
         ๒. ก าหนดการในการเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน          จ านวน ๑ ฉบับ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ก าหนดจัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกบริการให้ความรู้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมต่างๆ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในห้วงเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชน เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณ มา ณ โอกาส นี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                 (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
 
 
 
 
ส านักปลัดฯ 
โทรศัพท์ / โทรสาร.  ๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒ 
www.dongyen.go.th 
 

 

 

http://www.dongyen.go.th/


 
 
 

 
ที่  อด ๘๒๗๐๑/                                                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
                                                         หมู่ที่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง อด ๔๑๑๙๐ 
 

                               เมษายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ อบต. เคลื่อนทีพ่บประชาชน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเย็น พัฒนาการอ าเภอบ้านดุง ผู้อ านวยการโรงเรียน  

          ทุกแห่ง ปศุสัตว์อ าเภอบ้านดุง หัวหน้าศูนย์ กศน.ต าบลดงเย็น  

ส่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนที่พบประชาชน 
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     จ านวน ๑ ฉบับ 
         ๒. ก าหนดการในการเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน           จ านวน ๑ ฉบับ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ก าหนดจัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกบริการให้ความรู้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์การด าเนิ นกิจกรรมต่างๆ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในห้วงเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จึงขอความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในสังกัด       
เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                 (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
 
 
 
 
ส านักปลัดฯ 
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒ 
www.dongyen.go.th 
 

 

 



 
แบบประเมินผลโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ข้อมูลผู้กรอกแบบส ารวจ 
 เพศ     ชาย    หญิง 
 อายุ     ต่ ากว่า  ๒๐  ป ี   ๒๐ – ๓๐ ป ี
      ๓๑ – ๔๐ ป ี    ๔๑ – ๕๐ ป ี
      ๕๑ – ๖๐ ป ี    ๖๐  ปี ขึ้นไป 
 การศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
      อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ .................................. 
 อาชีพ    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
      ค้าขาย – ธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง 
      นักเรียน  นักศึกษา    เกษตร 

 อ่ืน ๆ ระบุ ......................... 
 
ส่วนที่  ๒   ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
๒. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน  ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
                             ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  ความเหมาะสมของสถานที่ด าเนินการ      
๒.  ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ      
๓.  ห้วงเวลาในการด าเนินการ      
๔.  ระยะเวลาในการด าเนินการ      
๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีน าเสนอโครงการ      
๖.  อาหารว่างมีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่      
๗.  การจัดท าโครงการคลอบคลุมทุกความ 
     ต้องการหรือไม่ 

     

๓.  ท่านคิดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 
 

/ต่อหน้า ๒ ... 
 

 
-๒- 

 



๔.  ท่านอยากให้ อบต. น าโครงการที่ท่านเสนอมาพัฒนาหมู่บ้านของท่านในด้านใดบ้าง  พัฒนาอย่างไร                  
(จงเรียงล าดับจากปัญหาที่ท่านต้องการให้แก้ไขมากที่สุดไปหาปัญหาน้อยท่ีสุด 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................... ................................................................................................  
๕.  ท่านคิดว่าโครงการ อบต.ดงเย็น พบประชาชนในครั้งนี้  ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 
............................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................. .................................. 
๖.  ท่านคิดว่าควรจัดโครงการในลักษณะนี้อีกหรือไม่   เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ...................................... 
๗.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ......................................................................................................... ...................... 
.................................................................... ..............................................................................................  
ส่วนที่  ๓   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น    ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
(โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น เท่าใด) 

ล าดับที่ ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕ มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 



 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
ที่             /๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ  ส านักปลัดฯ ให้บริการในด้าน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนการให้
ค าปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนต าบล        
กองคลังให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ กองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการต่างๆ และการให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการ
แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑. นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ นายก อบต.ดงเย็น  ประธานกรรมการ 

๒. นายคงเดช  แก้วเกิด  รองนายก อบต.ดงเย็น  กรรมการ 
๓. นายสุเมธ  แพงวงษ์  รองนายก อบต.ดงเย็น  กรรมการ 
๔. นายประสงค์  ดิศเจริญ  เลขานุการนายก อบต.ดงเย็น กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึนให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายพงษ์ศิริ  ป้องปาน  ปลัด อบต.          ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายยุทธนา  ศรีอุดม  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

๒.๓  นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๒.๔  นางสาววิรินรกัษ์  จัดแจง  หัวหน้าส่วนการศึกษา  กรรมการ 
๒.๕  นายประสาน   ชุมกลาง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  กรรมการ 
 
 
 
 

 
/๒.๖ นางสาวควรเทียน  ... 

 



 
-๒- 

 
๒.๖  นางสาวควรเทียน  ทองขาว  หัวหน้าฝ่ายบัญช ี กรรมการ 
๒.๗  นายฐานิสร์  มูลด ี   หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/เลขานุการ

 ๒.๘  นางสาวปนัดดา  กาหวย  นักวิเคราะห์ฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ในการด าเนินการ วางแผน  ล าดับขั้นตอน  มอบหมายให้ส านัก กอง ต่างๆ รับผิดชอบในการออก
ให้บริการประชาชน และติดตามและประเมินผล รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ ที่ได้ก าหนดในโครงการให้สามารถ
ด าเนินไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย   
๓.๑  นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางสาวควรเทียน  ทองขาว  หัวหน้าฝ่ายบัญช ี  กรรมการ 
๓.๓  นางสาวพัชรวดี  โสนาเรือ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ 
๓.๔  นางสาวทิวารัตน์  หมุนลี  ผู้ช่วย จนท.พัสดุ             กรรมการ 
๓.๕  นางสาวสมร  แสนศรีมล  ผู้ช่วย จนท.การเงิน     กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ในการด าเนินงานทางด้านการเงินและจัดเตรียมจัดหางบประมาณในการด าเนินงานตลอดจน
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถใช้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ
งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ประกอบด้วย 
   ๔.๑  นายฐานิสร์  มูลดี   หัวหน้าส านักปลัด   ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางประภาสิริ  ผัดโกน  นักทรพัยากรบุคคล         กรรมการ 
๔.๓  นายกฤษดา  ปัตลา   นักพฒันาชมุชน   กรรมการ 
๔.๔  นางนันทิยา  บุญฤทธิ์  คนงานทัว่ไป          กรรมการ    
๔.๕  นางสาวปนัดดา กาหวาย  นักวิเคราะห์ฯ   กรรมการ/เลขานุการ           
๕.๔  นางสาวอัญชนา  บุญฤทธิ์  คนงานทั่วไป กรรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ

ประชาชน หรือการด าเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ   
 
 

๖.  คณะกรรมการลงทะเบียน     ประกอบด้วย 
๖.๑  นางสาวควรเทียน  ทองขาว  หัวหน้าฝ่ายบัญช ี ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางประภาสิริ  ผัดโกน  นักทรพัยากรบุคคล  กรรมการ 
๖.๓  นางสาวพัชรวดี   โสนาเรือ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ

 ๖.๔  นางสาวทิวารัตน์  หมุนลี  ผช.จนท.พัสด ุ     กรรมการ 
๖.๕  นางสาวสมร  แสนศรมีล  ผช.จนท.การเงินฯ  กรรมการ 
๖.๖  นางนันทิยา  บุญฤทธิ์  คนงานทั่วไป   กรรมการ 
๖.๗  นางสาวปนัดดา  กาหวาย  นักวิเคราะห์ฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ในการรับลงทะเบียน  และให้บริการประชาชนตามภารกิจของงาน หรือการด าเนินงานอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ  

 

 
 

/๗.คณะกรรมการ... 
 



 
-๓- 

 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นายพงษ์ศิริ  ป้องปาน  ปลัด อบต.  ประธาน กรรมการ 

๗.๒  นางสาวมัลลิกา  วรรณพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๗.๓  นางสาวควรเทียน  ทองขาว  หัวหน้าฝ่ายบัญช ี  กรรมการ 
๗.๔  นายฐานิสร์  มูลด ี   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
๗.๕  นางประภาสิริ  ผัดโกน  นักทรพัยากรบุคคล    กรรมการ 
๗.๖  นางสาวปนัดดา กาหวาย  นักวิเคราะห์ฯ            กรรมการ/เลขานุการ 
  

 มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการรวมทั้งสรุปผลการประเมินรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหากมีปัญหา
อุปสรรค  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป    
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
    สั่ง   ณ  วันที่          เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
           (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น (ส านักงานปลัด)  โทร. ๐๔๒-๑๓๖๐๙๒ 
ที ่อด ๘๒๗๐๑/๒๕๖๑     วันที่         เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น/ปลัด อบต.ดงเย็น หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดงเย็น 

           เรื่องเดิม 

      ตามที่ส านักปลัด ได้ขออนุมัติ ด าเนินโครงการ อบต. ดงเย็น เคลื่อนที่พบประชาชนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นจ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ นั้น                   

 ๒. ข้อเท็จจริง 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ก าหนดด าเนินการตามโครงการดังกล่าวใน/เดือน 
เมษายน ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
      ๒.๑ ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร (รายละเอียดแนบท้าย)     เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท 
      ๒.๒ ค่าจ้างท าป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย    เป็นเงิน  ๕๐๐ บาท 
 ๓. ข้อระเบียบ 
  ๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ข้อเสนอ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงขออนุมัติด าเนิน จัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน และแจ้งกลังคลังด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
                                                                            

                                                        ( นางสาวปนัดดา  กาหวาย) 
                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
 
   .......................................................................................................................... 
 

            (นายฐานิสร์  มูลดี) 
             หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 

/ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด... 
 
 
 

 



 
-๒- 

 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 
   ............................................................................................................. 
 
 

            (นายพงษ์ศิริ  ป้องปาน) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

 
 

  ค าสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
                             (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

 
 

 
 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ (ส านักงานปลัด) โทร. ๐-๓๒๕๙-๘๑๗๘ 
ที่ พบ ๗๕๙.๐๑/      วันที่   ๑๕   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการโครงการ อบต.ตอบแทนประชาชน 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ / ผ่านปลัด อบต.หนองพลับ  

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ อบต.ตอบแทน
ประชาชนเพ่ือประชาชน เป็นโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นั้น 
  โดยการจัดโครงการ อบต.ตอบแทนประชาชน เพ่ือประชาชน นี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พลับได้ตระหนักถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ดังกล่าวและเพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พลับเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุด ประชาชนได้รับการบริการอย่างดี และด้วยความเต็มใจที่จะ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในการมารับบริการต่าง ๆ จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มาให้บริการถึงที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ตามแนวทางบริการของแต่หน่วยงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนของโครงการของ อบต.จึงขอรายงานโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือน าไปประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณตั้งไว้ในโครงการนี้ คือ 
๑๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไป ดังนี้ 

1. ค่าป้ายโครงการ (ไวนิลส์) ขนาด ๑.๒๐×๒.๔๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย เ ป็ น เ งิ น  ๕๕๐ 
บาท 

2. ค่าเต็นท์ จ านวน  ๒  หลัง ๆ ละ ๖๐๐ บาท   เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑,๗๕๐  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ      

                                                                            
                                                                              ( นางสาวมนภัทร   นิลสุข  ) 
                                                                          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
                                                                           ( นางสาวกมนทรรศน์  กลิ่นโพธิ์กลับ  ) 
                                                                                      หวัหน้าส านักปลัด 
 
 
                                  ( นางสาวเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ )                                                   
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ            
                  
 

  (นายนที  เพ็งพิณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 



 
 
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ (วันที่ ๑๘ และ ๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙)  เป็นเงิน ๒,๙๙๕.- บาท 
ประกอบด้วย 

- กระดาษถ่ายเอกสาร  เอ ๔ จ านวน  ๑๐ รีมๆละ  ๑๒๐.- บาทเป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท 
- ปากกาเคมี    จ านวน   ๒๐  ด้าม ๆ ละ   ๑๕.- บาทเป็นเงิน  ๓๐๐.- บาท 
- กระดาษชาร์ด  จ านวน  ๔๐  แผ่น ๆ ละ  ๑๕.- บาทเป็นเงิน  ๖๐๐.- บาท 
- คลิปหนีบกระดาษ  เบอร์  ๑๐๙  จ านวน  ๖ กล่อง ๆ ละ  ๙๐.- บาท เป็นเงิน ๕๔๐.- บาท 
- คลิปหนีบกระดาษ  เบอร์  ๑๐๘  จ านวน  ๕  กล่องๆ ละ  ๙๕.-บาท  เป็นเงิน ๔๗๕.-บาท 

๖.ผ้าไวนิลจัดเก็บภาษี ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร  จ านวน  ๑   ป้ายๆ ละ ๔๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔๐๐.-บาท 
 

๗.ผ้าไวนิลจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ขนาด ๑.๐๐x ๒.๐๐ เมตร  จ านวน   ๑  ป้ายๆ ละ ๔๐๐.-บาท   
         เป็นเงิน ๔๐๐.-บาท 
 ๘. ค่าป้ายผ้าไวนิลการโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับต าบลฯ    ขนาด  ๑.๒๐ x ๒.๔๐   
     จ านวน  ๑ ป้ายๆ ละ ๕๗๖.-บาท (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙) เป็นเงิน    ๕๗๖.-บาท 
 ๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับต าบล  จ านวน  ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๐.-บาท   
     จ านวน ๒ มื้อ (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙) เป็นเงิน๔,๐๐๐.-บาท 
 

 รวมงบประมาณที่จ่ายในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน   ๓๖,๖๖๑.-บาท 
(-สามหม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-) 

 
***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  (ก) 
เปลี่ยนแปลงก าหนดวัน เวลาและสถานที่   

โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเคลื่อนที่พบประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

วันเดือนปี หมู่ที่ เวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๑ ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ตามก าหนดการ 

๒ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๒ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่  ๗ มี.ค.๕๙ 

๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๓ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นตามก าหนดการ 

๔ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๔ ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นตามก าหนดการ 

๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๕ ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  ๑๕  มี.ค. ๕๙ 

๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ ๖ ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ 

๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๗ ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

ตามก าหนดการเดิม 

๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๘ ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

ตามก าหนดการเดิม 

๒๔  มีนาคม ๒๕๖๑ - ๐๘.๓๐ น. 
เป็นต้นไป 

ห้องประชุม อบต.
ดงเย็น 

ตามก าหนดการเดิม 

 
 
 
***ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ..... 
************* 

ที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่/หมู ่ ลายเซ็นต์ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


