
 
 
    
                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน 

ที ่   -    ๕๔๕๐๑                วันที่     30 กันยำยน  2562  

เรื่อง   รำยงำนสถิติผู้มำรับบริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ  
        พ.ศ. 2562 

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนดอน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    รำยงำนสรุปผลกำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 1  ชุด 

ตำมที่เทศบำลต ำบลบ้ำนดอน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
ของประชำชนทั่วไปและด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรติดบอร์ดและหอกระจำยข่ำวประชำสัมพันธ์  และได้มีผู้มำ
ใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  นั้น 

  ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร   
ด้ำนกำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  มีผู้ที่มำใช้
บริกำร จ ำนวน  76  รำย  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      

        (ลงชื่อ)........................ ................................... 
          (นำยไพบูลย์   ศรีเหรำ) 
                     นิติกรช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
                      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 

- ควำมเห็น........................................................... 
      

จ่ำสิบตรี         
               (สุรเจต     สุดตำ)      
         ปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน  
 
  
                                     
     -ควำมเห็น................................................................... 
      
 

 
 (นำยทรงบท     คุ้มฉำยำ) 

                      นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนดอน 
 
 



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1  2 ตุลาคม 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประกาศเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

2   2 ตุลาคม 2561 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง ประกาศเร่ืองแต่งต้ังมองหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพนัก เรียบร้อยแล้ว

งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าปีงบประมาณ 2562 และเร่ืองแต่ง

ต้ังมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา

บริการปฏิบัติหน้าทีแ่ละรับผิดชอบรถยนต์ของทางราชการ ประจ าปี 2562

3  2 ตุลาคม 2561 นางสาวอัมพร   ภมรพล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรียบร้อยแล้ว

4  3  ตุลาคม  2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอนสมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจ า เรียบร้อยแล้ว

ปี 2561

5  3  ตุลาคม  2561 นางสาวชลธิชา  บองเพชร ประกาศ ศพด. ส าเนาแสดงฐานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว

6  9 ตุลาคม  2561 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี ประกาศรายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที ่4) เรียบร้อยแล้ว

7   9  ตุลาคม  2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัย สามัญ เรียบร้อยแล้ว

สมัยที ่3 (คร้ังที ่2) ประจ าปี พ.ศ.2561

8  9 ตุลาคม  2561 นางสาวอัมพร   ภมรพล เร่ืองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว

ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

9  9  ตุลาคม  2561 นางสาวอัมพร   ภมรพล เร่ืองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เรียบร้อยแล้ว

ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (คร้ังที ่2) ระหว่างวันที ่1 เมษา

ยน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

10  17 ตุลาคม 2561 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี 1. เร่ืองรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว

2. เร่ืองรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561

11  17 ตุลาคม 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร เร่ืองก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่4 เรียบร้อยแล้ว

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจ าปี 2561

12  17 ตุลาคม 2561 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง เร่ืองรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- เรียบร้อยแล้ว

2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 (รอบสอง)

13  19 ตุลาคม 2561 นางน้ าทิพย์   แก้วบัวดี เร่ืองรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจ าปี เรียบร้อยแล้ว

งบประมาณ 2562

14  24 ตุลาคม 2561 นางน้ าทิพย์   แก้วบัวดี เร่ืองประกาศคะแนนการสอบเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจ า เรียบร้อยแล้ว

ปีงบประมาณ 2562

15  25 ตุลาคม 2561 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง เร่ืองแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ทต.บ้านดอน เรียบร้อยแล้ว

16  5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร เร่ืองการประชุมสภา ทต.บ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่4 (คร้ังที ่1) ประจ าปี เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ.2561

17  26 พฤศจิกายน 2561 นางสาววรรณี   ดิษฐ์กระจัน เร่ืองขอส่งส าเนากฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นทีใ่ช้ประกอบ เรียบร้อยแล้ว

ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที ่2) 2561

18  3 ธันวาคม 2561 นางสรรศินี   เชียงทอง เร่ืองการแจกเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เวลา 09.00-12.00 น. เรียบร้อยแล้ว

ในวันที ่4 ธันวาคม 2561

19  12 ธันวาคม 2561 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง เร่ือง 1. ปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว

และพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีแ่ละรับผิดชอบรถยนต์ของทางราช

การ ประจ าปีงบประมาณ 2562

2. ปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ

พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20  19 ธันวาคม 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศเร่ืองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คร้ังที ่1

21  24 ธันวาคม 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร เร่ืองก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

22  25 ธันวาคม 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ัง

ที ่2 เรียบร้อยแล้ว

23  26 ธันวาคม 2561 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง ติดประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4/2561) เรียบร้อยแล้ว

24  27 ธันวาคม 2561 นางสาววรรณี   ดิษฐ์กระจัน ติดประกาศเร่ืองการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลปีใหมี 2562 เรียบร้อยแล้ว

25  2 มกราคม 2561 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา ทต.บ้านดอน เร่ือง การเรียกประชุม เรียบร้อยแล้ว

สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 2562

26  7 มกราคม 2562 นางสาวมาลิณี  เนตรสุวรรณ ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เรียบร้อยแล้ว

27  10 มกราคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประชาสัมพันธ์เร่ืองติดประกาศคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวย เรียบร้อยแล้ว

ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ 2558 ปีงบประมาณ 2562

28  15 มกราคม 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง เร่ืองการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐระดับภาพรวม เรียบร้อยแล้ว

29  16 มกราคม 2562 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี เร่ืองรายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส ที ่2 เรียบร้อยแล้ว

30  17 มกราคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่1 (คร้ังที ่1) ประจ า เรียบร้อยแล้ว

ปี 2562

31  25 มกราคม 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง ติดประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐระดับภาพรวมของ เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลต าบลบ้านดอน

32  29 มกราคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศสภา ทต.บ้านดอน เร่ือง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา เรียบร้อยแล้ว

ทต.บ้านดอน

33  8 กุมภาพันธ์ 2562 นางน้ าทิพย์   แก้วบัวดี แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (ฉบับที ่1/2562) (แก้ไขเพิม่เติมเปล่ียนแปลง) เรียบร้อยแล้ว



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

34  8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน เร่ืองการประชุมสภาเทศบาลต าบล

บ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่1 (คร้ังที ่2) ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

35  8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศส านักทะเบียน เร่ืองแต่งต้ังบุคคลรับแจ้งเหตุทีไ่ม่อาจไปใช้สิทธิ เรียบร้อยแล้ว

เลือกต้ัง

36  15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ัง เรียบร้อยแล้ว

ที ่3

37  15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัย เรียบร้อยแล้ว

สามัญ สมัยที ่1 คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2562

38  26 กุมภาพันธ์ 2562 น.ส.พัทธ์เฌอมา ภวิศด ารงสิริ รับสมัครนักเรียนเพือ่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านดอน ประจ าปี เรียบร้อยแล้ว

การศึกษา 2562 ต้ังแต่วันที ่1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

39  5 มีนาคม 2562 นายถนอม   เจดีย์ ขออนุญาตติดบอร์ดหาเสียงของผู้สมัครเขต 2 นายถนอม  เจดีย์

40  7 มีนาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การแก้ไขเปล่ียนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ. 2562

41  15 มีนาคม 2562 นางสาวอ าภา  ทนเถื่อน ขออนุญาตต้ังป้ายประกาศหาเสียงของผู้สมัครเขต 2 เบอร์ 7นายพงศ์พิชาญ เรียบร้อยแล้ว

ตามาพงษ์

42  18 มีนาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังที ่4 เรียบร้อยแล้ว

43  21 มีนาคม 2562 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลต าบลบ้านดอน เรียบร้อยแล้ว

44  28 มีนาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศใบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คร้ังที5่) เรียบร้อยแล้ว

45  3 เมษายน  2562 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี รายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที ่2) เรียบร้อยแล้ว

46  10 เมษายน 2562 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2562 ไตรมาสที ่3 เรียบร้อยแล้ว



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

47  23 เมษายน 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ.2562

48  29 เมษายน 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (แก้ไขฉบับที ่2/พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว

49  9 พฤษภาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ QR CORD ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอกในการ เรียบร้อยแล้ว

ตอบแบบประเมินตัวชีวัดของประชาชน

50  10 พฤษภาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่2 (คร้ังที ่1) ประจ า เรียบร้อยแล้ว

ปี พ.ศ.2562

51  17 พฤษภาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังที ่6 เรียบร้อยแล้ว

52  17 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณี   ดิษฐ์กระจัน รายชื่อเด็กนักเรียนทีไ่ด้รับความช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เรียบร้อยแล้ว

มัธยมศึกษาปีที ่1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

53  17 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณี   ดิษฐ์กระจัน รายชื่อเด็กนักเรียนทีไ่ด้รับความช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เรียบร้อยแล้ว

มัธยมศึกษาปีที ่1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

54  23 พฤษภาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่1 คร้ังที ่2 ประจ าปี เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ.2562

55  27 พฤษภาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร 1.  การโอนงบประมาณ คร้ังที ่7 ปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว

2. แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ คร้ังที ่2 ปีงบประมาณ 2562

56  29 พฤษภาคม 2562 นางสาวอัมพร   ภมรพล รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจ าปีงบ เรียบร้อยแล้ว

ประมาณ พ.ศ.2562

57  30 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณี   ดิษฐ์กระจัน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังทีไ่ม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังและไม่แจ้งเหตุทีไ่ม่อาจไปใช้ เรียบร้อยแล้ว

สิทธิเลือกต้ังหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

58  24 มิถุนายน 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เรียบร้อยแล้ว

59  2 กรกฎาคม 2562 นางสาวขวัญนภา  โพธิศ์รี 1. แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที ่4 เรียบร้อยแล้ว

2. รายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที ่3)

60  8 กรกฎาคม 2562 นายนคร  ห้อยมาลา การประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่2,6,8 เรียบร้อยแล้ว

61  11 กรกฎาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่3

ประจ าปี 2562

62  11 กรกฎาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ติดประกาศใบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คร้ังที8่) เรียบร้อยแล้ว

63  24 กรกฎาคม 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2562 ฉบับแรก เรียบร้อยแล้ว

64  26 กรกฎาคม  2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่3 (คร้ังที ่1) ประจ า เรียบร้อยแล้ว

ปี พ.ศ.2562

65  26 กรกฎาคม 2562 นางสาวปริยณัฏฐ์  อุเทศนันทน์ ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลต าบล

บ้านดอน  

66  5 สิงหาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่2 (คร้ังที ่1) เรียบร้อยแล้ว

ประจ าปี 2562

67  5 สิงหาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาล เรียบร้อยแล้ว

ต าบลบ้านดอน

68  23 สิงหาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัย สามัญ เรียบร้อยแล้ว

สมัยที ่3 (คร้ังที ่1) ประจ าปี พ.ศ.2562

69  26 สิงหาคม 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่3 (คร้ังที ่3) ประจ า เรียบร้อยแล้ว



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีติ่ดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ.2562

70  26 สิงหาคม 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไขฉบับ เรียบร้อยแล้ว

ที ่1/พ.ศ.2562)

71  2 กันยายน 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร 1. ประกาศเทศบาลต าบลบ้านดอน เร่ืองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เรียบร้อยแล้ว

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลบ้านดอน

2. ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านดอน เร่ืองประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลบ้านดอน สมัยสามัญ สมัยที ่3 (คร้ังที ่2) ประจ าปี 2562

72  4 กันยายน 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล เรียบร้อยแล้ว

ต าบลบ้านดอน

73  16 กันยายน 2562 นางสาวจงอร   แคนเพชร การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาล เรียบร้อยแล้ว

ต าบลบ้านดอน

74  30 กันยายน 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง ปิดประกาศเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว


